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VERGADERINGEN
VAN IIET

S\ BERNULPHUS- GILDE.
VERGADERING VAN 17 JANUARI 1889.

De vergadering worclt met gebed geopend.

De Deken spreekt een hartelijken nieuwjaarsgroet en wijst er op, dat het

afgeloopen jaar bijzonder geliikkig geweest is voor het Gilde, wijl eenige zijner

kunstenaars niet alleen lauweren gewonnen, maar 00k die lauweren bekroond

hadden gezien door Z. H. LEO XIII.

De beer Savels van Munster had beloofd een voordracht te zuUen houden over

den „hongerdoek" ; door verdaging der vergadering was het hem niet mogelijk

aan dit voornemen gevolg te geven; wij bevelen ons dringend aan voor eene

volgende gelegenheid.

Op voorstel van het Bestuur worden tot gewone leden aangenomen

:

J. W. van Leuffen , Kan. , Deken Pastoor te IJsselstein

;

A, W, Brouwer , Kunstschilder te Hilversum.

De Deken bespreekt een tak der kleine kunst, die in den laatsten tijd hier

wederom eenige levensteekenen heeft vertoond, namelijk de leergravure.

Deze kunst is zeer oud , want reeds Grieken en Ronieinen verstonden de

kunst , leder met stift en pons te versieren. Ook onze middeleeuwsche boekbanden

vertoonen daarvan veelvuldige voorbeelden.

De Heer J. Merkelbach te Utrecht heeft door eenige werken, waaronder ook

een band voor Nccriandia Caiholica (naar teekening van Mengelberg) zijn groote



bedrevenheid in dit vak betoond. De Deken beveelt dezen kunsttak aan de

oplettendheid der EE. HH. Pastoors aan. Wij hebben ons te lang tevreden ge-

steld met fabriekswerk voor de banden onzer liturgische boeken. Ook hier moet

weer het Middeleeuwsche handvverk in eere komen. i) Practisch bezwaar is er ook

niet, wijl de prijzen niet zoo buitengewoon hoog zijn,

De Heer Th. van Rossuni maakt de zeer juiste opmerking, dat op deze wijze

bij onze Missalen en andere liturgische boeken het uitwendige zoo gemakkelijk en

ZOO schoon in overeenstemming kan gebracht worden met den inhoud, dat het

uitwendige reeds een beeld kan geven van wat het inwendige ons aanbiedt.

Een voorstel wordt aangenomen: om den Heer Merkelbach op te dragen zulk

een band te maken voor het exemplaar Neerlandia Catholica van onze boekerij.

De Heer W. Mengelberg bracht nu eene rijke collectie prachtige Photographien

van Spaansche kuostwerken ter tafel.

Wij resumeeren hier in het kort de inlichtingen , waarmede hij ze vertoonde.

De meeste der weergegeven kunstwerken behooren tot den laat-gothischen kunst-

vorm en hebben blijkbaar voor een goed deel aan Nederlandsche meesters hun

oorsprong te danken. Bij het druk verkeer, dat tegen het einde der middeleeuwen

tusschen Spanje en Nederland bestond, is het licht te verklaren, dat de met

kunstzin begaafde Spanjaarden veel belangstelling gevoelden voor de schoonheden

onzer kunst, en vele Nederlandsche kunstenaars en kunstwerken naar Spanje deden

verhuizen.

Bij de grootere bouwwerken is zeker de invioed der zuidelijke naburen niet

te loochenen; toch is St. Jan de Toledo een parel onz.er kunstrichting, tot in de

kleinste onderdeelen Nederlandsch gedacht en uitgevoerd
,
gelijk de reproducties

bewijzen van de talrijke fijne en rijk bewerkte baldakijnen en sieraden.

In de kathedraal van Sevilla vindt men achter het hoogaltaar een schat van

groepen, beeiden en baldakijnen, die hoofd en hart van den vereerder der gothiek

met bewondering en vreugde vervullen. Tal van andere gothische kunstwerken

zijn in deze kerk roadgestrooid.

De retabel van het hoofdaltaar in de kerk Nostra Signora del Pilar te Sara-

gossa (13 meter hoogte bij 9 meter breedte) toont 10 groote en kleinere groepen,

met 60 grootere en kleinere beeiden , in de zuiverste en rijkste omlijsting gevat

en met heerlijk sierwerk omgeven. Men ontmoet soortgelijke voorbeelden in de

kathedralen van Burgos, Salamanca , Valladolid , Valencia en nog vele andere

kerken van Spanje en Portugal. De vrienden van den gothischen kunstvorm vinden

hier de schoonste voortbrengselen in steen zoowel als in hout.

De leden ter Vergadering aanwezig toonden zieh allen opgetogen over deze

J) Zie Zeitschrift Jür Christi. Kunst le Jahrgang, een sclioon viervoudig ontwerp van Paul Adam
bij eene dergelijke verhandeling „Der Einband Liturgischer Bucher."



photographiecn , die duidelijk bewijzen, hoezcer bij hct eindc der niiddeleeuwen in

Spanje even als in Italic de gothiek zieh in hoogen bloei mocht verbeugen.

V ERGADERING VAN 4 APRIL 1889.

Nadat de notulen der vorige vergadering waren voorgelezen en goedgekeurd,

verleende de Deken tcrstond hct vvoord aan liet eerelid Dr. P. J. H. Cuypers van

Amsterdam , die een voordracht hield over Logica in de Kunsi. De talrijke

opkomst der leden mocht den spreker ten bewijze strekken, hoezeer de

gildebroeders het optreden van den gevierden bouwmeester in hun kring op

prijs stelden.

De heer Cuypers ging uit van de Stelling, dat, gelijk al het geschapene

bestaat , leeft en zieh voortplant volgens bepaalde, door God gestelde wetten, 00k

al wat door den mensch wordt voortgebracht , aan zekere wetten moet gehoor-

zamen , wil het aan zijn bestemming beantwoorden. Dit geldt inzonderheid van

de voortbrengselen der kunst. Alle kunstwetten moeten op de natuur zijn gegrond

en naar haar worden gercgeld ; maar evenals de middelen van kunst en natuur

verschillen , zijn 00k de eischen, aan een kunstwerk te stellen onderscheiden van

die, waaraan de natuur beantwoordt. Een in haar oorsprong en doel, is de

kunst veelvuldig in hare openbaringen en vormen , die echter e'en en hetzelfde

gevoel trachten op te wekken , hetwelk sluimert in de ziel van elken begaafden

mensch. Dit gevoel kan alle stemmingen doorloopen, aan welke de ziel

onderhevig is; maar de aard dier stemmingen wordt niet bepaald door den

gebezigden kunstvorm. De toonkunstenaar kan door zijn melodie in onze

ziel dezelfde snaren doen trillen als de architect door zijn bouwwerk, de beeld-

houv/er door zijn beeld, de Schilder door zijn paneel. In staat gelijktijdig ver-

schillende kunstindrukken in zieh op te nemen, smaakt de mensch het hoogste

kunstgenot, als verschillende kunsten , ieder met hare eigen middelen en naar hare

eigen wijze, samenwerken volgens de eischen van de eene wet, welke alle kunsten

harmonisch vereenigt. In de gelukkige dagen, toen de eenheid des geloofs alle

christelijke volken als tot een gezin samensnoerde, had men nog het vol besefvan de

eenheid der kunst, ondanks den hoogen bloei, dien de verschillende kunsten hadden

bereikt. Kan men zieh verhevener en rijker kunstgenot denken dan onze vaderen

moeten hebben gesmaakt, wanneer zij b.v. op het Hoogfeest van Paschen in den

machtigen dorn van Utrecht den Verrezene verheerlijkten, met al de middelen, over

welke toen de christelijke kunst beschikte.''

Wat nu betreff de moeder der kunsten, de bouwkunst, tot welke spreker

zieh voornamelijk wenscht te bepalen, van den beginne heeft zij zieh bij alle be-

schaafde volken volgens zeer bepaalde logische wetten ontwikkeld. De gecivili-

seerde volken der oudheid hadden allen hun eigenaardige architektuur, uitdrukking

en openbaring van hun oorsprong en aard, van hun geloof en godsdienst, van hun



zeden en gebruiken , een architectuur, die tevens rekening hield met het klimaat

en de natuurlijke gesteldheid des lands en de bouwmaterialen, welke het opleverde.

Tot haar hoogsten bloei handhaafde de bouwkunst bij elke dier natien haar eigen-

aardig karakter. Terwijl spreker dit bewijst uit de kunstgeschiedenis der oude

Aegyptenaren , Hindoe's en Grieken, vindt hij tevens gelegenheid aan te toonen,

hoe alle kunst haar oorsprong vindt in den godsdienst en van alle bouwwerken

het eerst den tempel tot ontwikkeling bracht. Wat machtigen invloed derhalve de

christelijke godsdienst moet hebben uitgeoefend op de ontwikkeling der kunst, valt

lichtelijk te bevroeden. Van bovennatuurlijken oorsprong en boven het aardsche

verheffend, het bewustzijn wekkend van 's menschen zedelijke vrijheid zoowel als

van zijn verantwoordelijkheid, de gelijkheid predikend maar tevens de solidariteit

der verlosten, een God verkondigend , die almachtig is en volmaakt en die den

mensch schiep naar zijn beeld , biedt de christelijke leer aan de kunst de elementen

voor een gestadigen, eindeloozen vooruitgang en wijst zij haar de meest verheven

en meest ideale roeping aan — de verheerlijking van den mensch geworden

Ongeschapene.

De Grieken, tot het Christendom bekeerd , hebben het eerst bij het bouwen

van den christelijken tempel schrander en op logische wijze de nieuvve beginselen

toegepast. Wat zij begonnen, bracht het christelijk avondland tot hooge volmaakt

-

heid. Spreker somt nu verschillende kenmerken op van de bouwkunst , die hären

oorsprong vond bij de opkomst van het Christendom en op vaste beginselen steu-

nend, onafgebroken voortbloeit tot de zestiende eeuw. Hij wijst er o. a. op,

hoe de christelijke bouwmeesters streng vasthielden aan den grondvorm, die het

meest in overeenstemming was met het doel der stichting, hoe zij de constructie

in overeenstemming brachten met de bouwstoffen , bij voorkeur locale, waarover

zij konden beschikken, hoe zij deze bouwstoffen toepasten overeenkomstig hare

geaardheid en eigenschappen , hoe zij het evenwicht handhaafden in het architecto-

nisch stelsel door werkende tegenstanden te plaatsen tegenover werkende krachten;

hij doet uitkomen, met hoe veel zorg zij steeds in den uitwendigen vorm de be-

stemming en strekking toonden van het inwendige , hoe zij de profielen wijzigden

naar de plaats, welke zij innamen, en de versiering deden voortvloeien uit de con-

structie; hij toonde aan, hoe zij bij de keuze van het Ornament hunne motieven

bij voorkeur zochten in de locale planten en bij de uitvoering daarvan steeds reke-

ning hielden met het materiaal; hoe zij in gebouwen van zeer groote afmetingen

het getal bouwkundige en constructieve details wel vermenigvuldigden maar niet ver-

grootten en bij de voorstelling van menschen en dieren ter wille van de bevatte-

lijkheid de uitdrukking der karakters scherp prononceerden. Met meer uitvoerigheid

handelde de spreker over de schaal of maat, in het bloeitijdperk der christelijke

kunst gebezigd. Terwijl bij de overige kunstuitingen de schaal conventioneel is,

vormt in de architectuur , zooals zij door de christelijke bouwmeesters wordt be-

prepen, de menschelijke gedaante de voornaamste schaal of maatstaf. De klas-



siekeii kozen tot module de dikte van de zuil. De dorische tempcl eerst in

kleine afmetingen gebouwd, wordt latcr in elk zijncr deelcn eenvoudig vergroot,

niet rijker en aanzienlijker geniaakt — een klein gebouw gczien door een vergrootglas.

De christelijke bouwkunst daarentcgen gaat uit van de juiste gedachte, dat elk

gebouw , lietzij woning of tempel , dient tot gcbruik van den mensch , een schepping

is van den mensch, van den mensch zijn Stempel ontvangt. Naarmate dus het

gebouw in uitbreiding wint, zal zij in evenredigheid de menschelijke schaal her-

halen , dezelfde vormen niet vergrootcn , maar vermenigvuldigen. Het voetstuk

cener zuil zal, het gebouw zij groot of klein, nimmer veel hooger zijn dan de

helft van een vohvassene, de ballustraden evenmin. De deuren blijven altijd de

hoogte van den mensch behouden of het veelvuldige daarvan, terwijl de vensters

bij het hooger en breeder worden steeds de afmetingen herhalen van den afstand

dien een behoorlijkc afsluiting met glas en steen of glas en hout gemakkelijk maakt,

In die eenheid van rnaatstaf hebben wij een treffend symbool te zien van den

christelijken geest. Zij stelt den mensch in onmiddelijke betrekking met God,

door gestadig 's menschen kleinheid en nietigheid te vergelijken met de grootte en

uitgebreidheid van Gods tempel; voorwaar een grootsche gedachte, die ons over-

weldigt, zoo dikwijls wij de heerlijke domkerken der middeleeuwen betreden.

Spreker weerlegt ten slotte nog de dwaling, alsof de middeleeuwsche bouw-

kunst, die menthans zeer oneigenaardig „de gothische'' noemt, aan bepaalde vormen

zoudc zijn gebonden. Zij is juist van bepaalde conventioneele vormen vrij , omdat

zij berust op de menschelijke redeneering, op de logica. De geringere of grootere

volmaaktheid van haar producten hangt af van de minder of meer juiste toepassing

dier logische beginselen , welke ten onzent heerschten tot den aanvang der zestiende

eeuw. Toen bracht de zegepraal der z.g. „Renaissance'', die van Italic was uit-

gegaan, ook in de noordelijk van de Alpen gelegen landen een volslagen omwen-

teling teweeg.

Niet 'zonder ironie gewaagt de heer Cuypers van den naam Renaissance, dien

men aan het nieuwe tijdperk heeft gegeven. Alsof kunst en wetenschap duizend

jaren lang hadden geslapen en uit het heidendom moesten worden herboren ! En
toch, zoodanige overtuiging won meer en meer veld en maakte de kunstenaars

blind voor de schoonheid der middeleeuwsche gewrochten. Zoo kon men er toe

komen den eerwaardigsten christelijken tempel, de oude basiliek van St. Pieter,

onder het voorwendsel van bouwvalligheid af te breken , om haar te vervangen

door een Pantheon hoog in de lucht. Wat vooral in middel-Europa de nieuwe

richting hielp zegevieren was de verbreking van de aloude eenheid des geloofs.

De hervormers , die zieh beroemden , de geesten te hebben vrijgemaakt van de

pauseüjke overheersching , brachten hen onder de ondragelijke slavernij van de

Duitsche vorsten. De kunstenaar miste in de nieuwe aera de onontbeerlijke

zedelijke vrijheid.

Spreker deelt nu enkele voorbeelden mede, uit welke de zinnelijke en zelfs
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lubrieke geest blijkt, welke spoedig in de nieuwe richting heerschte en allengs

ook den grootsten schilder, die ooit werd geboren, den genialen Rafael meer en

meer van het christelijk ideaal vervreemde. Waartoe men komt, als bij de toe-

passing der decoratieve kunst de logica wordt vervvaarloosd , blijkt vooral uit een

beschouwing van de versiering der vermaarde Sixtijnsche kapel.

De beer Cuypers koestert de hoogste bewondering voor het genie van Michel An.

gelo ; om zijne ongeevenaarde schilderwerken te kunnen genieten, heeft hij dric dagen

letterlijk in liggende houding doorgebracht ; maar een ieder begrijpt toch , hoe onzinnig

het was, deze meesterstukken zoo te plaatsen, dat geen sterveling ze kan bewon-

deren en gelijktijdig de godsdienstoefeningen in passende houding bijwonen. Dient

dan de versiering van het godshuis niet, om den geloovige bij de godsdienst-

oefening tot aandacht op te wekken ? Buitendien zijn de gewelven beschilderd op

eene wijze, welke met hun eigenlijk bouwkundige samenstelling in lijnrechten strijd

is. Zoo zijn de hol gebogen vlakken of velden door de beschildering herschapen

in kraagsteenen , voetstukken
,

pilasters , zuilen met hunne kroonlijsten en wat dies

meer zij.

Spreker moest het wegens gebrek aan tijd bij het gezegde laten, maar meent

genoegzaam te hebben aangetoond, dat de christelijke kunst der middeleeuwen

zieh kenmerkte door stellige beginselen , de Renaissance daarentegen van den be-

ginne wiUekeurig is te werk gegaan en daardoor een verwarring van denkbeeiden

heeft doen onstaan, onder wier gevolgen wij nog heden ten dage lijden.

De beer Cuypers droeg zijne redevoering voor met al den gloed der over-

tuiging en verduidelijkte haar gestadig door het vertoonen van platen en het maken

vankrijtschetsen op het bord. Toen hij gecindigd had ,
nam de Deken het woord,

om den spreker dank te betuigen voor de heldere uiteenzetting der beginselen,

welke het St. Bernulphus-gilde steeds als de zijne had beschouwd. Hij meende

dit niet beter te kunnen doen dan door hulde te brengen aan de nagedachtenis

van den onlangs ontslapen zwager en medestrijder van den beer Cuypers, prof.

Jos. A. Alberdingk Thijm. Met Cuypers heeft Alberdingk Thijm den eersten

stoot gegeven tot herleving der christelijke kunst in Nederland. Beide geestver-

wanten hebben , de een in theorie , de ander in de praktijk de juiste beginselen

alom doen kennen en beminnen. Aan hun kennis, aan hun volhardenden arbeid

is het voor een goed deel te danken, dat Nederland thans weder eene christelijke

en kerkelijke kunst bezit. De gedachtenis van Alberdingk Thijm zal in Nederland,

inzonderheid in het katholieke Nederland, steeds in dankbare eere blijven.

Tot gewone leden werden aangenomen

:

G. J. Mol. Kapelaan te Achterveid.

Ph. J. M. Menger, Stempelsnijder aan 's Rijks Munt te Utrecht.

Mr. Ant. M. A. Smits te Amsterdam.

Na afloop der werkzaamheden bleven velen nog geruimen tijd bijeen, om

eenige kunstwerken van medeleden te bezichtigen , welke dezen hadden ten toon gesteld.



II

VERGADERING 27 JUNI 1889.

Na opening der niet talrijk bezochte vergadering stelt de Deken namens het

bcstuur als doel van onze kunstreis van dit jaar Calcar en Xanten voor. Het

denkbecld vond algemeenen bijval; liet bleek echter, dat de reis dezen keer niet

op den gewonen tijd zoude kunnen plaats hebben ; besloten werd mitsdien , dat ter

viering van het feest van onzen h. patroon op Dondcrdag den iS^en Jui; je

jaarHjksche algemeene vergadering zoudc worden gehouden , terwijl de kunstreis

werd uitgcsteld tot in Augustus.

De nadere regehng wordt , als gewoonlijk, aan het Bestuur overgelaten.

Hierna doet de Deken eenige interessante mededeelingen over zijne reis naar

Luxemburg, vooral over een bezoek aan Trier en Epternach gebracht. Het schoone

portaal der imposante LiebfrauenKirche, de springprocessie en vele andere merk-

waardige zaken werden ons door de schildering van den Deken duidelijk voor

oogen gesteld.

Tot gewone Jeden werden op voorstel van het Bestuur aangenomen

:

De Zeer Eerw. Heer C. Bouman , Pastoor te Nieuwkoop.

„ „ „ „ G. van Dijk, Pastoor te Langeraar (Z. H.).

De WelEd. Heer Jan F. M. Sterck, Letterkundige te Amsterdam.

De WelEerw. Heer L. Slinger , Assistent te Benschop.

Hierna wordt de vergadering gesloten.

ALGEMEENE VERGADERING OP 18 JULI 1889.

De Deken heet de Leden hartelijk welkom: het Gilde viert dit jaar zijn 4e

lustrum. En wanneer wij het heden met het verleden vergelijken, dan mögen wij

blijde en dankbaar erkennen, dat de Christelijke Kunst ten onzent, als uit den

doodslaap opgewekt , bewijzen geef: van een krachtig leven , dat steeds hooger ver-

wachtingen doet koesteren. Slaan wij het merkwaardig boek open, waarin de

Katholieken van Nederland aan Z. H. Paus Leo XIII op zijn gouden jubelfeest

verslag gaven van al het goede en schoone, dat sedert 1853 onder hen voorviel

en tot stand kwam, dan vinden wij eenige der meest schitterende bladzijden gewijd

aan de wedergeboorte en den gestadigen bloei der Christelijke Kunst in Nederland.

En geen wonder! Immers de Christelijke Kunst is de bloem van het Christelijk

leven ; en waar nu dit leven zieh zoo schoon en machtig ontwikkeld had als in het

Katholieke Nederland der laatste halve eeuw, daar wisten de Stichters van het

St. Bernulphus-Gilde , dat op zulk een bodem de bloem der Christelijke Kunst

groeien en bloeien en op ieder gebied hare verkwikkende geuren verspreiden moest.

De oprichting van het St. Bernulphus-Gilde voldeed aan eene historische behoefte,

die zieh met grooter kracht openbaarde, toen het herstel der bisschoppelijke

hierarchie in Nederland wederom goed geregelde toestanden schiep. De Aarts-
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bisschop en de Bisschoppen van Nederland hebben dan ook van den beginne af het

Gilde o-esteund en steunen het nog; en onder deze hooge bescherming vindt het

Gilde zijne kracht in de levendige overtuiging , dat het voorziet in eene waarachtige

behoefte van het Katholieke leven. Ook wanneerwij een oogslag werpen ophet pas

vervlogen jaar, hebben wij stot tot dank : De kunsttocht naar Odiiienberg, Roermond

en Maastricht heeft aan alle verwachtingen voldaan. Wie onzer, die aan dezen

tocht mocht deel nemen, heeft niet genoten in de uit haar puinen herrezen kerk

van S. Wiro op den heiligen berg bij Roermond, in de met zoo keurige zorg her-

stelde Roermondsche Munsterkerk? Wie was niet opgetogen onder de hooge ge-

welven van den ouden, maar wederom in nieuwen luister stralenden St. Servaas

te Maastricht, waar met ons honderden en honderden pelgrims de overblijfselen

der H. H. Martejaren kvvamen vereeren? Zonder twijfel, de kunsttocht van '88 is

uitstekend geslaagd.

Ook onze vergaderingen waren flink bezecht en belangwekkende onderwerpen,

zooals de kruiswegstatien en de bevioering onzer kerken werden grondig besproken.

Eindelijk het Verslag over het vorig jaar, dat juist ter tafel ligt. Het getuigt

eveneens door rijkdom en keur van afbeeldingen als mede door uitgebreidheid en

deo-elijkheid van tekst, dat ons Gilde bloeit. Aan de redactie komt alle eer toe

voor den door haar verrichten arbeid.

En ZOO — aldus besluit de Deken zijn opwekkend woord — staat het St. Ber-

nulphus-Gilde na twintig jaar vol leven en kracht; ook in de toekomst zal het

toonen, een historisch kind te zijn, geboren uit het tot volle ontvvikkeling gekomen

katholieke leven, bestemd om een der edelste uitingen van dat leven te bevorderen.

Daarna ging men over tot de werkzaamheden , welke volgens de Statuten op

de jaarlijksche algemeene vergadering moeten worden afgedaan.

Aangezien de meeste priesters onder de gildebroeders op den avond van den

eersten Donderdag der maand gewoonlijk belet zijn, stelt het bestuur voor, de

gewone vergaderingen te houden op den tweeden Donderdag der maand. Dien

overeenkomstig wordt besloten.

Volgens den rooster moesten de 2^ Secretaris en de 2 raadsleden aftreden:

zij werden met algemeene stemmen herkozen.

De penningmeester biedt het financieel verslag aan. Daaruit blijkt, dat over

het jaar Juli '88 tot Juli '89 ontvangsten en uitgaven elkaar dekken: beide komen

tot de som van / 989.09'. De waarde der effecten bedraagt ongeveer / 4710.

De Heer J. F. A. Lindsen stelt voor, de vergaderingen voortaan niet meer

door advertentien in de nieuwsbladen , maar door convocatie-billetten aan de

Leden bekend te maken. Dit voorstel wordt aangenomen. Eveneens hetvoorstcl

van Deken J. J. Graaff, om eenige exemplaren der Statuten ter beschikking der

Leden te stellen en aan de nieuwe Leden steeds te gelijk met de kennisgeving

van hun lidmaatschap een exemplaar der Statuten van het Gilde te doen toekomen.

Over de reeds vroeger meermalen besproken beloftc aan den Pastoor van
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Oosterbcek wordt in dczcii ziii beslist : hct Gilde geeft / 500 voor een raam in de

R. K. Kerk tc Oosterbeek ; het moet den H. Bernulplnis voorstellen en eene in-

scriptie dragen , die het aanwijst als een geschenk van het Gilde ter ecre van zijn

H. Patroon.

De Heer Lindsen, lid van hct bestuur van het aartsbisschoppelijk museum,

vraagt van het Gilde eene jaarlijkschc bijdrage in de kosten van onderhoud van

genoemde instelling, welke vrij aanzienlijk zijn. Aangezien de Gildebroeders het

museum kosteloos mögen bczoeken en tcvens als zittings locaal gebruiken , acht hij

zijne bede alleszins billijk. Nadat de Deken en de Heer Geuer ten gunste van

het voorstel haddcn gesproken, wordt dit aangenomen in dier voege, dat het Gilde

op de jaarlijksch algemeene vergadering het bedrag dier bijdrage voor het volgcnd

jaar zal bepalen. Voor het jaar 1889—iSgo wordt honderd gülden toegestaan.

Eindelijk wordt als datum voor den kunsttocht naar Xanten en Calcar gekozen

5 en 6 Augustus a. s. , tcrwijl de verderc regeling aan het Bestuur wordt overgelaten.

De zeer opgewekte vergadering werd daarna met gebed gesloten.

VERGADERING 10 OCTOBER 18S9.

De Deken opent de Vergadering. Na voorlezing der notulen maakt Dr. Andreas

Jansen de opmerking, dat de Notulen in den laatsten tijd herhaaldelijk minder

getrouw en volledig waren dan terecht mag worden verlangd. Zoo ook nu.

Immers van het in de algemeene vergadering aangenomen voorstel om aan het

Bestuur van het Aartsbisschoppelijk Museum jaarlijks een crediet te verleenenvan

hoogstens y5oo tot aankoop van kunstwerken werd geen woord gerept. De Deken

verzoekt den Secretaris dit alsnog in de notulen op te nemen. Nadat de heer

Zellerhof nog eenige nadere inlicht ingen had gevraagd omtrent de strekking van

deze uitgave, welke door den Deken werden gegeven, ging men over tot het

benoemen van eenige leden.

Tot gewone leden werden aangenomen:

Dr. M. J. Schräder, Kapelaan te Utrecht.

Dr. G. Brom, R. K. Priester te Utrecht.

Henri Robbers, Ridder i. d. Orde van den H. Gregorius, te Arnhem.

Daarna wordt het woord verleend aan Dr. G. Brom. Deze behandelt op

even wetenschappelijke als aangename wijze de vraag : „Wie is de Stichter van de

Utrechtsche Domkerk ?" Bij de beantwoording dezer vraag bewijst Spreker met

door hem ontdekte, in het Vaticaansch Archief berustende documenten, dat niet

de tot heden als stichter geldende Jan van Zierik , maar wel diens voorganger Jan

van Nassau als zoodanig dient geeerd te worden.

Op uitnoodiging van het Bestuur verklaarde Dr. Brom zieh bereid zijne Studie

voor het Jaarverslag af te staan. (i)

i) Zie de bijdrage aan het einde van het jaarverslag.
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De Deken betuigt dank aan den spreker voor diens belangrijke voordracht en

vertrouwt, dat velen der jongere leden zieh door dit voorbeeld mögen opgewekt

gevoelen, om ieder op zijn gebied dergelijke bijdragen te leveren.

Voorts deelt de Deken mede, dat bij het 25jarig jubilee van het St. Lucas-

Gilde te Gent namens ons gilde per telegram de gelukvvenschen zijn aangeboden

door het Bestuur.

Als waardeering van ons streven heeft onze zustervereeniging te Gent den

Deken van ons Gilde tot haar eerelid benoemd, eene onderscheiding des te meer

te vvaardeeren als men bedenkt, dat in de afgeloopen 25jaren siechts vijf eereleden

door het St. Lucas-gllde werden gekozen.

Met applaus werd deze mededeeling door de aanwezigen begroet.

Vervolgens brengt de Deken een brief ter tafel van Pastoor Willemsen, waarin

deze om eene geldelijke bijdrage verzoekt voor de beschildering van het Priesterkoor

zijner aloude kerk op den S. Odilienberg.

Het plan van den Pastoor is, de in vijf vakken verdeelde zijmuren van het

Priesterkoor met even zoo vele voorstellingen uit de geschiedenis van St. Odilien-

berg te versieren. De kosten der laatste groep, wijding der kerk door Mgr.

Snickers op I2 Mei i8S6, zag de Pastoor gaarne door ons Gilde op zieh genomen.

Het bestuur wordt door de vergadering uitgenoodigd hierover een nader omschreven

voorstel te doen , na voldoende inlichtingen omtrent de vereischte som te hebben

ingevvonnen.

Na de pauze houdt de Deken eene belangrijke voordracht over grafmotm-

mctiten, herinnerende aan de vele en rijke voorbeelden, welke wij op onze laatste

kunstreis te Calcar zagen, en ook vooral aan de grafmonumenten in onze oude

kerken door het geheele land verspreid. De historische ontwikkeling , de verdeeling

in drie hoofdtypen, het verschillende materiaal als steen, hout en koper, de meer

of minder rijke versieringen werden door den Deken uitvoerig besproken en met

eene groote verzameling afbeeldingen toegelicht.

Verschillende leden verzochten den Deken zijne voordracht ten papiere te brengen

en met illustratie's opgeluisterd , te doen drukken in het jaarverslag. Spreker hoopt

ter gelegener tijd aan dat verzoek te kunnen voldoen.

Eindelijk deelt de Deken mede, dat de Heer J. P. M. Menger het Gilde ten

geschenke heeft aangeboden de vier in- en opwaartsche stempeis in staal gegra-

veerd
,
benevens een afslag in brons van de medaille, door hem ter herinnering aan

's Pausen jubelfeest gemaakt. Met eenige vvoorden van lof voor de fraaie uit-

voering van dit werk en onder dankbetuiging wordt het geschenk door het bestuur

aanvaard.

Daarna sluit de Deken de talrijk bezochte vergadering.
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Xanten en Galcar.

Het was in Juli van het jaar 1870, dat de broeders van het St. Bernulphus-

Gilde hunne eerste kunstreis ondernamen. Doel hunner reis waren de steden Calcar

en Xanten. Thans, negentien jaren later, besloten zij opnieuw de daar berustende

kunstschatten te gaan bezichtigen, 't Mag haast overbodig heeten dit besluit te

rechtvaardigen.

Van de leden, die dit jaar de kunstreis hoopten mede te maken, hadden

slechts enkelen deel genomen aan den eersten tocht. ') 't Waren juist deze Veteranen,

die het meest aandrongen op een herhaling van het bezoek aan Xanten en Calcar.

Welk Nederlandsch Katholiek toch eenmaal de merkwaardige kerken van genoemde

steden bezocht, gevoelt een onweerstaanbaar verlangen ze weer te zien. In den

St. Victor-dom van Xanten en de St. Nicolaas-kerk van Calcar werd hem als

geopenbaard , welke voorheen de luister en heerlijkheid was van een St. Maartens-

dom van Utrecht, van een St. Bavo van Haarlera en van zoovele stads- en

l) Hunne namen zijn in het navolgend lijstje van de deelnenoers aan onzen tocht van dit jaar

door den druk onderscheiden : Dr. Alf. Ariens, B. de Bont , Th. Bosman , Dr. G. Brom, J. H. Brom , J.

DoBBKLMANN, A. van Echtelt, F. Eppink, L. Fock, H. Geuer , A. Hermans, G. W. van Heukelum
,

H. W. Hillen, Dr. Andr. Jansen, A. H. W. Kaag, B. H. Klönne, J. F. A. Lindsen, Dr. Th. Lunter,

Edm. Mengelberg, G. Orerwijn , M. H. Rademaker, W. Reygers, A. A. J. van Rossuic, Th. van Rossum,

Lic. H. van Spanje
, J. F. M. Sterck

, J. van Straaten , A. Tepe , P. Terhorst, R. van Vree, G. P. Wolff.
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dorpskerken in Nederland, die door de beeldstormers verminkt eii geplunderd , door

de ijveraars van het zuiver woord verder van alle paapsche afgoderij gezuiverd

en naar de behoefte van den nieuvven eeredienst met afschuwelijke schotten betimmerd

,

daar staan, om met vader Vondel te klagen, gelijk

Ecn Koninghs Bruit, na d'overrompelingh

Van eenig Rijck beroofc op hare staetsi

Van sluierpracht
,
gesteente, parle en ringh,

En jammerlijck mishandelt en geschonden. ')

Bij het einde der middeleeuwen hadden het kapittel van Xanten zijn dorn van

S. Victor, de broederschap van O. L. V. van Calcar de parochiekerk vanS. Nicolaas

ZOO goed als voltooid en met een schat van overheerlijke kunstwerken gemeubeld

en versierd, en het was in de Nederlandsche kunstrichting en voor een goed deel

door Nederlandsche kunstenaars dat zij deze kunstwerken lieten vervaardigen. ^)

Beide stedekes hadden het geluk, verschoond te blijven van de zegeningen der

hervorming, en minder dan eiders sloeg hier een valsche restauratiezucht hare schen-

nende hand aan de heerlijke nalatenschap der middeleeuvvsche vaderen.

Waar onze Veteranen met zulke argumenten een tweeden kunsttocht naar Xanten

en Calcar bepleitten, waren wij licht ontvlambare jongeren terstond gewonnen.

Maar andere redenen nog maakten de reize juist thans dubbel wenschelijk. De

laatst vervlogen tien jaren toch hebben over de geschiedenis van de kerken en kunst-

werken van Xanten en Calcar overvloedig en helder licht verspreid.

Dat licht hebben wij voornamelijk te danken aan den arbeid van tvvee mannen,

wier groote Verdiensten wij hier met innige dankbaarheid erkennen. Vicarus Wolff,

die in 1870 de kunstbroeders te Calcar zoo hartelijk ontving en zoo voortreftelijk

geleidde, is niet lang geleden door den dood aan zijn arbeid ontrukt. Maar al

bood hij ons in het raadhuis van Calcar niet den eerewijn aan, al wachtte hij ons

niet op aan het portaal van zijn geliefkoosd heiligdom, toch was hij het, die ons

geleidde. Zijn doorvvrochte arbeid, ^) berustende op onvvraakbare documenten,

strekte ons tot een veilige gids , die ons wist te verhalen van oorsprong en geschie-

denis der kerk en van al het schoons, dat hare rijzige muren besluiten. Wat WoLFF
gedaan heeft voor Calcar's parochiekerk, dced pater Stephan BeissEL S. J. voor

1) Klaghte over het verongelukken der Kercke van Sinte Kaiharine l'Amsterdam.

2) Ein voorbeeld slechts. Toen de broederschap van O. L. V. te Calcar beslolen had , het hoofd-

altaar, dat in 1418 was geconsacreerd, door een ander te vervangen, ondernam hair bestuur, in gezelschap

van den pastoor Dr. Johannes van Houdaen die van Utrecht afkomstig was , herhaalde reizen door het

sticht Ulrecht, om de schrijn- en vleugelaltaren, vooral die van Zutfen, Deventer en ZwoUe op te nemen,

Zie J. A. Wolff, „Die St. Nicolai-Pfarrkirche zu Calcar. VII."

3) Het zooeven aangehaalde weik in iSSo versehenen.
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den S. Victor-dom van Xanten. Zijn geschriftcn ') zijn zoo veel te belangrijker,

naarmate de monumentcn van Xanten di e van Calcar overtreffen door meer over-

weldigende grootschheid, door eerbiedwaardiger ouderdom en belangrijker geschiedenis,

naarmate evenzeer de archieven van het kapittel van Xanten rijker bouwstoffen

opleverden dan die van de Lievc-Vrouwebrocderschap van Calcar. Ecrstgenoemde

toch zijn gehcel eenig in hun soort. Zij bevatten cen zeer groot getal oorkonden

en handschriften over de geschiedenis der kerk, benevens bijna al de oude reke-

Hingen, welke op haar bouw en stoffeering betrekking hebbcn. Van cJeze materialen

heeft de hccr Beissel cen even vlijtig als oordeelkundig gcbruik gemaakt bij de

Samenstelling van zijn bock. Tot in bijzonderheden schildert hij de geschiedenis

zoowel van den bouw als van de stolTccring der S. Victor-kerk en biedt ons daar-

mede een levendige en aantrckkclijke voorstelling van de wijze, waarop men gedu-

rende de middeleeuwen, inzonderheid van de H*^" tot de i6*» eeuw, kerken bouwde

en versierdc. Zoo kan men gerustelijk verzekeren, dat wie thans gewapend met

de kennis , welke Wolff en Beissel hem verschaffen , de eerwaardige monumentcn

van Calcar en Xanten bezoekt, meer gelegenheid vindt zijn kennis van de kunst

in de m.iddeleeuwcn naar alle zijden uit te breiden dan waar ook in geheel het

christelijk Europa.

Het verslag van onze kunstreis, hoe onvolledig ook, diene tcn bewijze, dat

wij niet overdrijven.

In den vroegen morgen dan van Maandag 5 Aug. , schudden aan het Station

der grijze bisschopstad de Utrechtsche gildebroeders hun medebroeders de band,

welke de Hollandsche trein zooeven had aangebracht. Gezamenlijk namen zij met

hen plaats in de gereserveerde coupe's en voort ging het naar het Oosten. Drie-

bergen , Arnhem cn Zevenaar leverden nieuwe reisgenooten , die telkens met gejuich

en handslag werden ontvangen; omstreeks elven passeerden wij de grenzen. Gelukkig

staakten de donkere wölken, welke tot dusverre hären inhoud tegen de waggon-

ruiten hadden gekletterd, hare vervolging, als gehoorzaamden zij aan het gebiedend

„halt!", dat bij onze naburcn elke zwart-witte barricre u toeroept. Onder een helderen

en koelen hemel spoordcn wij verder längs de liefelijk gelegen Zwaneburg van

Kleef, wisselden te Goch van trein, waar nog eenige broeders uit Brabant en

Limburg ons gezelschap kwamen versterken, en bevonden ons niet lang na het

middaguur aan het Station van Xanten. Met de gereedstaande wagens reden wij naar

I) Drie deelen , uitgegeven als „ErgäQzungshefte zu den Stimmen aus Maria-Laach :
Die Bau-

geschichte der Kirche des H. Victor zu Xanten. Gesch. der Ausstattung der Kirche des H. Victor.

Geldwerth und arbeitslohn in Mittel alter." Of het ook anderen zoo gegaan is , weet de berichtiever niet,

zieh kan hij verklaren, uit geen ander werk meer te hebben geleerd over de geschiedenis der

ddeleeuwsche kunst, dan uit Beissel's genosmde geschriftea. De Z.Eerw. schrijver zoude leer zeker aan

devrienden der kunst een grooten dienst bewijjea, iadien hij van ziji werk eene prachteditie in het licht

gaf, door waardige illustraties opgeluisterd.

maar van

mi<
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het nog recht oudervvetsche stadje en zaten weldra oin de ontbijttafel vereenigd

in het hotel Ingenlath.

Nauwelijks hadden wij den disch de welverdiende eer bewezen, of onze ijverige

deken nam het woord , om de Gildebroeders welkom te heeten in de stad van

St. Victor en hun tevens de beteekenis en geschiedenis van diens kerk in het geheugen

terug te roepen. Hij herinnerde aan het „Castra Vetera" der Romeinen , aan de

geschiedenis van het thebaansch legioen, inzonderheid aan den marteldood van

St. Victor en gezellen, aan de heih'gdommen, welke de H. Helena ter hunner eer

deed verrijzen, aan de groote vereering, welke genoemde Heiligen in de middel-

eeuwen vonden, aan de lotgevallen van het kapittel, dat bij zijn opheffing ten

tijde der Fransche revolutie anderhalf duizend jaren had bestaan , aan den H. Norbertus

,

die eens lid was van hetzelfde kapittel, en schetste dan in 'tkort de geschiedenis

van den bouw der kerk, gelijk zij thans voor ons staat. Zoo gesterkt en toegerust

naar lichaam en geest wandelden wij — het was omstreeks twee uur geworden —
op en bevonden ons weldra onder de machtige gewelven van de aloude coUegiaal-

kerk van St. Victor.

Aan de leden van het St. Bernulphus-Gilde voegde het, eerst hun eerbied te

bewijzen aan de relieken der dappere Soldaten, die hier op Nederduitschen grond

met hun bloed voor Christus getuigden. Zij berusten op het hoofdaltaar in den

beroemden schrijn , die bij de plechtige „Victortrachten" door duizenden peigrims

omstuwd naar den nabijgelegen „Fürstenberg" wordt gedragen. AI mochten wij

thans niet getuigen zijn van die hartverheffende plechtigheid — toch waren ook wij

vervuld van de gevoelens , die onze vrome vaderen bezielden , als zij in de processie

j ubelden

:

„En singhen Victor zyt gegruyt

In der ewigen glorien

,

Want dyn naem die is soe suyt

Victor van Victorien."

Onder geleide van onzen Deken begonnen wij daarop onze wandeling door en

rondom de kerk en haar bijgebouwen.

Van de thans bestaande kerk is het oudste gedeelte het Romaansche Westkoor.

In het jaar 1109 had een vernielende brand de in het frankische tijdperk gebouwde

kerk van St. Victor geheel in asch gelegd. Verslagen maar niet ontmoedigd begon

het Kapittel weldra de kerk in Romaanschen stijl te herbouwen. In 1128 kwam de

H. Norbertus, die, ten tijde van den brand nog lid van het Kapittel, inmiddels

een beroemd ordestichter en aartsbisschop van Maagdenburg geworden was , het

gedeelte der nieuwe kerk wijden, dat toen voltooid was. Het was iets meer dan

het Oostkoor. In 1165 consacreerde de Keulsche Aartsbisschop Reinoud van

Dassel het schip. Nog bleef voor de voltooiing der kerk het Westkoor te bouwen

over, welks grondslagen omstreeks 1190 werden gelegd door Bkrthold, in het
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necrologium van Xanten „Irater noster scolarum magister auctor novi operis" genoemd.

Het was voor de gildebroeders streclend te vernemen, dat meester Berthold de

voor den bouw benoodigde gelden in Friesland had verzameld. Zoo verlieft zieh

dit maclitige koor als cen bewijs van de vereering, welke onze vrome vaderenjegens

S. Victor koestcrden. Het Romaansch Oostkoor en schip der kerk moesten later

wijkcn voor den nieuwen gothischen bouw ; alleen het Wcstkoor bleef , hoewel ter

verbinding met het nieuwe gothische schip later eenigzins gewijzigd, tot heden bestaan.

Omstreeks 12 13 waren de eerste verdiepingen der torens met den gevel van den

middelbouw voltooid ; de prachtige romaansche kroonlijst, die thans slechts de tweede

verdieping der torens afsluit , liep toen längs het geheele front ; daarboven , in het

midden, bevond zieh een rondvenster. Van de twee torens ontving de zuidelijke

spoedig de vierde en vijfde, na den brand van 1372 de zesde verdieping; de noordelijke

werd eerst hooger opgetrokken toen in 15 14 de aansluiting van de westelijke

gewelven van het gothische niiddenschip een zwaar tegenwicht eischte. Ofschoon

derhalve de noordelijke torcn zooveel later werd opgetrokken dan de zuidelijke,

volgde men dezcn toch zoo getrouw, dat hij bij een oppervlakkige beschouwing zijn

tweelingbroeder gelijkt. Bij de aansluiting van het Westkoor aan de gothische kerk

werd het rondvenster met de daarnaast en daaronder gelegen nissen en vensters van den

middelbouw vervangen door een spitsboograam van geweidigen omvang, de middel-

gevel hooger opgetrokken cn eerst toen (1525) verkreeg ook de noordelijke toren

een gelijken heim als sedert 1389 den zuidelijken dekte.

Uit de hier medegedeelde gegevens, welke door Beissel aan de echte bronnen

ontleend , in menig opzicht afwijken van de vroeger geuite vermoedens
, blijkt

,

dat men ongeveer drie honderd en veertig jaren aan de voltooiing van het West-

koor met zijn torens heeft gebouwd. AI heeft de facade iets van haar rüstige

schoonheid verloren door de veranderingen , welke de aansluiting aan de gothische

kerk eischte, de indruk, dien zij in haar geheel maakt, is imposant. Zij toont

in groote en eenvoudige lijnen de ongebroken kracht der Romaansche bouwkunst.

Hetzelfde kan gezegd worden van het inwendige van den Westbouw. Te betreuren

is slechts , dat de schrille en juist niet harmonische kleuren van het gebrand glas

,

dat sedert 1S71 hei maaswerk vult van het groote gothische venster, niet weinig

te kort doen aan den rüstigen indruk, dien de architektonische vormen op den

beschouwer maken. Overigens gelijkt het Westkoor in zijn platten grond en op-

stand in menig opzicht op den veel machtiger Westbouw van Sint Servaas te Maastricht.

Rieht men uit het Romaansche Westkoor schreden en blikken naar het go-

thische Oostkoor, dan neemt men tusschen beider architectonische vormen, gelijk.

Beissel terecht opmerkt, grooter verschil waar dan er ligt tusschen de oudste

Grieksche tempelfacade en de laatste, welke de Romeinen bouwden. Men zoude

meenen , dat de bouwtijd der twee koren door eeuwen van de meest vruchtbare

ontwikkeling gescheiden was. En toch verliepen er tusschen de inwijding van het

eerstgenoemde en de grondsteenlegging van het andere niet mcer dan vijftig jaren
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„Anno Dni MCCLXIII kal. Sept. in die Timothci en Simphoriani inchoata est nova

aedificatio chori Sancti Victoris," (i) In het Westkoor nog geheel de ernstige

ongebroken lijnen en vlakken der strenge Romaansche bouworde en nog nauwelijks

een spoor van den rijken overgangsstijl, dien wij het vorig jaar aan de Lieve-

Vrouwe-Munster van Roermond bewonderden ; het Westkoor daarentegen toont

reeds de volle , ontwikkelde gothiek met haar geheel nieuvve beginselen van

constructie.

't Is hier niet de plaats om uit te weiden over de oorzaken van dien voor-

uitgang zonder wederga in de geschiedenis , noch om de vraag te bespreken, aan

welke natie wij voornamelijk die verbazende ontwikkeling te danken hebben. Hier

hebben wij op grond van Beissel's onderzoek slechts te constateeren, dat de

gothische dorn van S. Victor te Xanten geenszins, gelijk veelal werd beweerd,

is ontworpen en gebouwd onder den invloed van de „Kölner Bauhütte''. Wat

wel de naaste aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan dier meening is de omstan-

digheid, dat de Proost van Xanten's kapittel Frederik, gedurende wiens bestuur

de grondsteen werd gelegd van het üostkoor, een broeder was van den Aarts-

bisschop Koenraad van Hostaden, den stichter van den Keulschen reuzendom.

Intusschen blijkt uit de officieele oorkonden van Keulschen invloed bij de stichting van de

St.-Victor-kerk niets. Tegen zoodanigen invloed echter getuigt, dat de plannen

van S. Victor en den Keulschen dorn in geheel hun aanleg zoo ver van elkander

afwijken als zulks bij twee gothische korken mogelijk is. In den dorn van Keulen

verheffen zieh rondom het hooidaltaar acht zuilen, wier standplaatsen worden aan-

gewezen door de hoeken van den regelmatigen twaalfhoek. Achter de zuilen om

loopt de zijbeuk door, aan welke zieh zeven vijfzijdige kapellen aansluiten, wier

stralen samenloopen in he* middelpunt van den twaalfhoek. In het plan van S. Victor

is niets van zoodanigen radialen aanleg te bespeuren ; daar loopt geen zijbeuk rondom

het altaar, maar elke zijbeuk wordt gelijk het middelschip afgesloten door een

polygoon koor. Blijkbaar heeft Magister Jacobus, die volgens Beissel het plan

van S. Victor ontwierp, zijn voorbeeld niet te Keulen gezocht, maar in Brabant

en het noorden van Frankrijk, waar kerken als van St. Yved de Braine, van

St.-Martinus te Yperen eene onloochenbare overeenkomst met onze St.-Victor-kerk

vertoonen. Dat echter de meester niet gedachteloos die voorbeelden volgde, bewees

hij reeds daardoor, dat hij het koor minder diep maakte dan het bij genoemde

kerken is en zoodoende niet weinig den indruk van gesloten eenheid verhoogde,

dien de geheele kooraanleg maakt.

Het was wellicht om dien indruk nog te versterken door het scheppen van

e'e'n groote met licht doorstroomde hal, dat bf de meester in zijn ontwerp

het langschip niet door een dwarsbeuk sneed, bt, wat waarschijnlijker is, zijn

I) In 's Heeren jaar 1263 op den eersten .September, op het feest van Timolheus en Simphorianus,

werd de nieuwe bouw begonnen van het koor van Sc, Victor.
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opvolgers hct door hem ontworpen transept achtenvege licten. Zoo is dan de

gothische kcrk van S. Victor cven ecnvoudig in haar grondplan als zij grootsch

is en indrukwckkcnd : een rijzigc lichtbeuk van acht geweifjukken , afgesloten door
ccn veelhockig koor en geflankecrd aan elkc zijden door twee lagere zijschepen,

die eveneens in polygone koren eindigen. Maar bij dien ecnvoud van grondplan , wat
onuitputtelijkc rijkdoni en verschil van vormcn! Ruiin twee en halve eeuw werd
met körte ondcrbrckingcn aan de voltooiing van Xanten's heiligdom gebouwd;
ZOO had de gothische bouworde hier gelegenheid in speelsche wisseling geheel de
ontwikkeling te openbaren, welke zij gedurende dit lange tijdvak doorliep.

Het is even leerzaani als bekoorlijk, onder Beissel's geleide, die u bouwtijd,

bouwmeesters en bouwwijze opgeeft van al de deelen, welke achtereenvolgens

werden opgetrokken, die ontwikkeling na te gaan aan het aanvankelijk zoo een-

voudig en streng maar allengs grilliger wordend maaswerk der vensters, aan de

wisselende profileering der zuilen, aan de versiering der kapiteelen, aan stand en

drapeering der beeiden, aan de ontwikkeling van consoles en baldachijnen en

niet het minst aan de steeds stouter breking der welfbeerbogen. Wil men zieh

in twee uitersten geheel de ontwikkeling vertegenwoordigen , welke de gothiek aan
de St. Victorkerk doorliep, dan beschouwe men eerst het in 1263 begonnen koor-

polygoon, hoe het zieh eenvoudig en zonder Ornamenten hoog verheft, aanweers-
zijden door een traptoren geflankeerd en door vier machtige schraagpijlers ge-

steund
,
die een dubbele reeks van vier vensters elk insluiten. Van dit zoo ernstige

en statige koor begeve men zieh naar het zuidportaal, dicht naast den zuidelijken

toren der westfafade, dat mcester Langenberg tusschen 1495 en 1498 bouwde.
')

In geheel zijn aanleg rekening houdend met de vormen der vijf andere zijbeukmuren,

welke de zuidzijde der kerk vertoont, vlijt het zieh in bevallige lijnen en met een

bekoorlijken rijkdom van Ornamenten tusschen de twee machtige schraagpijlers,

welke het flankeeren , als een sprekend bewijs, dat de aloude stam der middel-

eeuwsche kunst 00k aan het einde der vijftiende eeuw nog in Staat was liefelijke

bloesems te doen ontspruiten. Jammer, dat bij de restauratie niet al de beeiden

en groepen konden worden geplaatst, voor welke sokkels en baldachijnen aanwezig
waren en gedeeltelijk nog zijn.

De verslaggever vermeet zieh niet, hier tot in bijzonderheden de bouwge-
schiedenis van St. Victor te willen schrijven. Maar op e'e'n kenmerkenden trek uit die

geschiedenis dient hij toch te wijzen, gelijk 00k onze ijverige en kundige deken

deed, toen hij ons door het heiligdom geleidde. Wij bedoelen het rüstig overleg

en de kalme bedaardheid , waarmede gelijk de meeste middeleeuwsche kerken ook
St. Victor werd gebouwd, gestoffeerd en versierd. Heden ten dage worden met
koortsige haast zelfs grootere kerken binnen den tijd van twee of drie jaren ont-

worpen, gebouwd, gemeubeld en getooid. Dikwerf is het e'e'n man, die aanneemt.

1) Zie plaat III.
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binnen den bepaalden tijd geheel de kork „fix und fertig'', gemeubeld , beschilderd,

en verglaasd voor uwe oogen te tooveren. Wat van zoodanige wijze van handelen

de gevolgen zijn voor de christelijke kunst, om van andere niet eens te gewagen,

toont helaas ook ten onzent menige in onzen tijd gebouwde kerk. In de

middeleeuwen handelde men anders
,
gelijk de geschiedenis van St. Victor leert.

Hoe spreekt daaruit het vast geloof aan den onvergankelijken duur van de kerk

van Christus, het vast vertrouwen op de offervaardigheid cok van toekomstige

geslachten, de eerbiedige picteit, vvaarmede de volgende gencraties de ontwerpen

der vaderen voltooiden, de oorspronkelijkheid cn zelfstandigheid , vvaarvan zij bij

de uitvoering dier plannen tevens blijk gaven. Van het tooveren van domkerken

en kasteelen hielden onze vaderen alieen in hunne fantasierijke sagen cn legenden
;

in het leven , in de praktijk gingen zij te werk met die kalmte en dat overleg

,

welke ook aan de toekomst hare taak laat en alieen het tot stand komen van waar-

achtige en duurzame kunstwerken waarborgt.

Aan de voltooiing van degothische S. Victorkerk werd,naarvvij boven zeiden
,

ruim twee honderd en vijftig jaar gearbeid. Tal van bouwnieesters volgden

elkander op , verschillend in ontvvikkeling en gaven. leder drukte aan het door

hem voltooide deel het zegelmerk op van zijn talent en van zijn tijd, maar allen

hielden zieh behoudens eene uitzondering wellicht, van welke wij zooevcn gewaag-

den, rnet eerbied aan het grondplan , dat Magister JacobuS had ontworpen

;

dien eerbied verloochende zelfs de geheel nieuvve school niet — wij bcdoelen de

Keulsche — aan welke in de tweede bouwperiode (1483— 1519) de voltooiing van

het werk werd toevertrouwd.

Toen men met den bouw begon van het nieuwe gothische koor (1263), stond

nog de Romaansche kerk in haar geheel. Werd zij terstond afgebroken en omver-

geworpen .'' Geenszins , men liet haar in wezen en gebruikte haar, terwijl men de

gothische bouwde. De kannuniken zongen nog hun officie in het Romaansch koor,

terwijl zij rondom machtiger en rijziger het gothische zieh zagen verheffen. Eerst

toen het hoofdkoor met twee zijkoren voltooid was, brak men de oude absis af

{1354). Daarna liet men den arbeid rüsten, ona de schulden te betalen en nieuwe

geldmiddelen te verzamelen. Zoodra die voorradig waren, hervatte men het werk

en bouwde tot het jaar 1372 de oostclijke helft der uiterste zijbeuken. Middeler-

wijl bleef dat gedeelte der oude kerk, waarin de koorstoelen van het kapittel

stonden en de godsdienstoefeningen gehouden werden, onaangeraakt, terwijl rechts

en links de zijbeuken verrezen. Eerst tusschen de jaren 1396 en 1437 werd dit

stuk afgebroken en in zijn plaats het middelschip tot aan het doxaal gebouwd.

Zoo was in 1437 de eerste helft van den arbeid voltooid. Oostelijk van den jube

stond de nieuwe gothische helft der kerk, westelijk daarvan het oude Romaansche

schip. Tusschen 148 1 en 1519 werd eindclijk ook dit in gothi.schen stijl opgebouwd

en wel in drie perioden, in de eerste en tweede de noordelijke en zuidelijke

zijschepen, in de derde de middelbeuk.



Uit dit overzicht, lioc kort ook, blijkt voldocnde. met vvat rüstige kalmte,

mct wat taai gedukl, mct wat fijn overlcg de middcleeuwcn werkten aan de vol-

tooiing liarer monutnenten Men arbeidde naar mate men niiddcleii had, man

hield in gebruik en onderhield zelfs wat nict tcrstond door iets beters kon worden

vervangen , men eerbiedigde de plannen van den eersten ontwerper en voerde daarvan

uit wat men vermocht, in de vaste overtuiging, dat de körnende geslachten niet

anders zouden liandelen. Hcdendaagsclic bouwmecsters zullen wellicht zeggen, dat

de gewelven eener kerk, vooral die van Iict middelschip , moeten worden saamge-

sloten, dat het niet wel mogelijk is, slechts de helft er van te bouwen, zoodat zij

blijven staan. De bouwgcschiedenis van S. Victor dient ten bewijze , dat de prak-

tische zin der middeleeuwsche meesters niet stond voor zoodanige moeilijkheid.

Bijna cene eeuw lang wachttc de oostelijke helft van St.Victor's middengewelven

op verbinding en aansluiting met het oud-Romaansche Westkoor.

Hoe men gedurende de middeleeuwen wist te wachten en zieh te behelpen

als men niet terstond het hoogste en beste kon bereiken, heeft het onderzoekvan

den Heer Beissel nog aan eenige andere voorbeelden aangetoond. In de oud-

Romaansche kcrk bcvond zieh de sacristie ter plaatse, waar thans in de noorde-

lijke zijbeuk het St.-Antoniusaltaar Staat. Toen nu de oostelijke helft der gothische

kerk hare voltooiing naderde, ontbrak het den kapittelheeren nog aan ruimte en

middelen voor het bouwen van eene nieuvve, buiten de kerk gelegen sacristie.

Zij lieten derhalve in 1 36S in de twee oostelijke travee's van het uiterste zuidelijke

zijschip eene voorloopige gerfkamer inrichten. Niet voor het einde van de vijftiende

eeuw begon eerst de bouw van de thans nog in gebruik zijnde sacristie, buiten de

zuidzijde van het Oostkoor gelegen , welke in den aanvang der volgende eeuw nog

tweemalen werd vergroot.

Een zelfde wijze van handelen volgde het Kapittel bij den aanleg der overige

bijgebouwen van den dom. Tot het jaar 1522 had het zieh beholpen met een

vergaderzaal , binnen de kerk gelegen. In genoemd jaar echter begon het met den

bouw van een nieuwe Kapittelzaal aan de Noordzijde van het zangkoor, die in

154S was voltooid. Daarna bouwde het de scola, noordelijk van de zaal, herstelde

de in 1440 verrezen magazijnen (cellerarium
,
penarium), welke een rechten hoek

vormen met de scola en voltooide dan de bibliotheek, die van de magazijnen

wederom in een rechten hoek naar de kerk terugkeert. Zoo was kort voor het

midden der 16'^^ eeuw de vierhoek gesloten, dien de bijgebouwen van de Noord-

zijde van het hoogkoor vormen, en kon men overgaan tot aanleg van den schil-

derachtigenkruisgang(i543— 1 546), die längs de binnenzijde van den toen voltooiden

vierhoek loopt.

Een gevocl van diepen ernst en kalmen vrede maakt zieh van den bezoeker

van de St. Victor-kerk meester, als hij uit haar majestueuze hallen door het Noord-

portaal den binnenhof met zijn kruisgang betreedt. Die bescheiden naar alle zijden

door rüstige architektonische vormen afgesloten ruimte doet zieh terstond aan heni
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voor als de waardige rustplaats der dooden. In het midden op de groene zoden

verhefc zieh het hoogkruis, het zinbeeld der verrijzenis, vervallen wel is waar en

nauwelijks nog te herkennen in zijn oorspronkelijken rijkdom van vornien en

symboliek, maar juist daardoor hier ter plaatse een te luider sprekende getuigenis

van de vergankelijkheid van al het aardsche.

Van de St.-Victor-kerk en hare bouvvgeschiedenis meent de verslaggever hier-

mede het allernoodzakelijkste te hebben gezegd. Maar hoe zou hij het moeten

aanleggen, om den Lezer een eenigermate volledige beschrijving te geven van haar

meubileering en versiering en van al de kunstwerken en oudheden, welke haar

schatkamer bevat? Hij zal het onmogelijke niet beproeven, maar met een enkel

woord slechts op een of ander voorvverp wijzen, op gevaar af, dat menig tochtge-

noot vvellicht zijn keuze zal misbillijken.

De zeven en twintig altaren, welke de S. Victorkerk telt, zijn zonder uitzon-

dering beziensvvaardig en hebben allen hun belangwekkende geschiedenis. Slechts

tien hunner vertegenwoordigen nog de kunst der middeleeuwen , de overigen zijn

opgericht na de zegepraal der renaissance en verraden meestal hun oorsprong maar

al te duidelijk door den geringen eerbied, dien zij aan den dag leggen jegens de

architektonische vormen van den bouw. Van de andere altaren is het hoofdaltaar

wel het omvangrijkste en kostbaarste — naar Beissel's berekening betaalde het Kapittel

voor de uitvoering eene som, wier bedrag ongeveer gelijk staat met 50,000

hedendaagsche Duitsche marken, — maar wordt aan waarachtige kunstwaarde door

andere overtroffen. De prachtliefde van het einde der middeleeuwen deed hier te

veel; het altaar lijdt aan overlading. Het heeft niet minder dan vier vleugels met

acht groote schilderijen , welke de devotie van den beschouwer afleiden van de

hh.-schatten in den St. Victor-schrijn en de architektuur van het koor niet tot haar

recht laten komen. De indruk van het werk in zijn geheel, is, gelijk Beissel terecht

opmerkt, me'er prachtig dan schoon, meer burgerlijk dan edel, meer rijk dan

grootsch. Intusschen komt toch aan de verschillende kunstenaars, die van 1529 tot

I534samen arbeidden aan de voltooiing van het altaar gelijk wij het thans aanschouwen,

inzonderheid aan den schilder der acht paneelen , allen lof toe. Bartholomeus Bruvn
van Keulen schilderde hier de legenden van S. Victor en van de H. Helena , wel

ietwat naturalistisch en minder naief dan b. v. een andere meester ruim vijftig jaren

vroeger aan het altaar van S. Antonius de legende van dien Heilige in lijnen en

kleuren vertolkte. Maar toch verraden den meester de rüstige wijze van

voorstelling , de sprekend-levende figuren en de rijke afvvisseling van scenerie in

lachende landschappen, in kerken, kasteelen en ruines. Nog rust, zegt Mierlo ')

in zijn tafereelen iets van de groote kunst der oude Keulsche schilderschool.

Daarbij verraadt zieh — zooals het ons toeschijnt — duidelijk de invloed der

Nederlandsche.

)) Die Meister der altkölnischea Malerschale p. 158.
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Beter dan hct hoofdaltaar bcviel aan de gildebroeders het beroeinde Maria-

altaar^'. De architcctonischc con.structie is hier even rijzig eii bevallig als wel door-

dacht, zinrijk zonder wcderga en grootsch de kring van idecen, welke schilder

en beeldliouwcr binnen de beperkte ruimte van dit altaar hebben uitgedrukt,

bekoorlijk en lieflijk, levendig maar toch rüstig de reeks van gebeeldhouwde

grootere cn kleinere groepen, ongccvenaard de technische vaardigheid, waarvan

de meester blijk geeft in het snijden van zijn hout. Het is geen overdrijving als

Ernst aus'm Weerth ') van den stamwortel van Jesse zegt : „Kaum dürften jemals

Werke in Holz geschnitzt sein, die bei so riesiger Ueberwindung technischer Schwie-

rigkeiten, wie die Stammbaumwurzel sie darbietet, soviel grossartigen Schwung

und Kühnheit, soviel Wahrheit und Schönheit der Form erreichten.

De beeldhouwcr , die dit wonderwerk leverde , was , naar thans algemeen wordt

aangenoinen, geen andere dan Meester HENDRIK Douwerman, die van 15 10— 15 15

medewerkte aan hct Maria-altaar van Kleef en kort daarna de groepen leverde

voor het beroemde altaar van O. L. V. der Zeven Smarten , hetwelk wij den

volgenden dag te Calcar zouden bewonderen. Het was omstreeks 1536 dat hij

het Maria-altaar van Xanten voltooide, bijgestaan wellicht doorzijn zoon Johannes,

die reeds in dien tijd als statuarius in de bouwrekeningen van Xanten voorkomt.

Ouder dan het oudste van de nog aanwezige altaren zijn de twee lange dubbele

reeksen van prachtige koorstoelen, welke zieh in het oostkoor bevinden. Wat

kenners vroeger verzekerden, dat zij de oudste koorstoelen zijn, welke in het Rijn-

land behouden bleven , wordt volgens de mededeelingen van Beissel door de bouw-

rekeningen bevestigd. Uit deze toch blijkt, dat reeds in 1361 de oudC;, sinds

lang voorhanden koorstoelen voor het nieuwe Oostkoor pasklaar gemaakt en ver-

hoogd werden. Zoo stonden deze stallen reeds in de oude Romaansche kerk,

wellicht reeds sedert den aanvang der dertiende eeuw, daar ornament, zuilen en

klaverbladbogen blijkbaar afkomstig zijn uit den tijd van den rijken Romaanschen

overgangsstijl. Hoeveel geslachten hebben in dit eerwaardig gestoelte met Davids

psalmen 's Heeren lof verkondigd !

Ongaarne zwijgt de verslaggever over het grootsch aangelegde doksaal van

de St. Victor-kerk, om nog eenige oogenblikken te kunnen vervvijlen bij een ander

kunstwerk , dat wellicht eenig in zijn soort, als een onbetwijfelbaar echt product

van onze oud-Nederlandsche kunstindustrie onze belangstelling in geheel bijzondere

wijze opwekte. De gildebroeders, die met ons de wandeling door St. Victor

maakten, begrijpen reeds wat wij bedoelen.

In onze oude kerken zijn prachtige koperen koorhekken niet zeldzaam ; meestal

vormen zij van een houten of steenen omlijsting het traliewerk ^J.
In den dorn van

St. Victor aanschouwden wij een kunstwerk, dat eeniger mate aan genoemde koor-

1) Kunstdenkträler in den Rheinlanden.

2) Zie het gildeverslag van 1S87 ,
bl. 27.
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hekken hen'nnert, maar toch fen door de plaats, die het inneemt, hn door de wijze,

vvaarop het is ontworpen, zieh ten zeerste van hen onderscheidt.

Achter het doksaal niet ver van het hoofdaltaar, strekt zieh van de eene

koorzijde tot de andere een prachtige koorluchterhoog (arc de lumicres) uit, vvelks

gülden glans en sierlijke vormen de bewondering trekken van een ieder , die het

hoogkoor betreedt, zonder in het minst het vrij gezicht op het hoofdaltaar te

belemmeren. Dit meesterstuk van Nederlandsche geelgieterij bestaat uit drie

deelen, van welke de twee uiterste in breedte en constructie elkaar gelijk zijn ').

Het breeder middelstuk, welks spanning ruim 9 meter bedraagt, verliefe zieh op

twee tengere zuilen, die op breeder schaduvvrijk geprofileerde sokkels rüsten. Op
de kapiteelen van elk der zuilen staat een dunner en korter gewonden zuiltje, dat

aan de epistelzijde het beeld draagt van St. Helena , aan de evangeliezijde dat

van St. Victor. Aan den voet van elk dier kleine zuiltjes buigt een man zija rüg

onder den last van een boomstam. Die twee mannen staan tegenover elkander en

richten hun blikken naar het midden van het koor. Die richting volgen ook de

twee stammen met hun sierlijk rank- en loofvverk, zoodat hun takken elkander in

het midden treffen en saamgeslingerd opgroeien tot een bloem-kapiteel, op hetwelk

de beeltenis Staat van de H. Maagd met het Goddelijk Kind. Op den weg naar

het midden gaan van beide stammen elk zes twijgen uit, die even veel blakers

dragen. Zoo is de breede middelboog zuiver ornamenteel gevormd. De twee zij bogen

daarentegen, welke den middelboog met de koormuren verbinden en daarin zijn

vastgemetseld , zijn meer architectonisch opgevat. Een gedrukte Tudorboog met

krabben versierd schraagt een dvvarsbalk, die zes blakers draagt. Maasvverk en

bloemen vullen de ruimte tusschen de balk en den boog, die met een kruisbloem

door eerstgenoemde heen in de hoogte streeft en zoodoende aan elke zijde het teeken

der verlossing tusschen de zes luchters verheft.

De rijke symboliek, zoowel als de wel doordachte constructie en voortrefielijke

techniek van dit kunstwerk trekken in gelijke wijze de bewondering van den

beschouwer.

Scheidt de jube het koor af van het schip der kerk, de luchterboog vornit

binnen het koor nog eene nadere afsluiting van het Heilige der Heiligen. Vöör het

hoofdaltaar, in de onmiddellijke nabijheid van de plaats, waar de menschgeworden

Zoon Gods dagelijks nederdaalt, moet dit werk, uit edeler stof dan hout of steen

vervaardigd, den priester in het geheugen ro8p2n, dat de piek, waar hij Staat,

heilig is, Aan de stammen van het brandend braambosch, dat brandend niet werd

verteerd, herinneren hem de twee onwrikbare kopsren zuilen, vvier takken boven zijn

hoofd zieh dooreen strenglend bestemd zijn om een reeks van lichten te verhelTen

voor den troon van Hem, die het licht der wereld is. Eindelijk doen diezelfde

takken denken aan den stamboom van Jcsse; de twaalf lichten toch van den middel-

2) Op onze Photographie (plaat II) kom'. de luchtirbDOg vrij duidelijk uit.
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boog , in wier midden de Koningen der Hemelcn prijkt, zijn blijkbaar zinbeelden

van een gelijk getal koningen en profetcn, de vooroudcrs van Maria, de Vrouw
uit het bock der Openbaring, die door twaalf scliitterende sterren wordt omringd-

Constructie cn uitvoering verdienen niet minder bewondering dan de zinrijkheid

der symboliek. Het „doorluchtige" van de afsluiting, welke den vrijen buk op

altaar en koor in niets belemmert, de architcctonische overgang van den ornamen-

teelen middelboog tot de architectuur der koormuren , de sierlijkheid en rankheid

van stammen en twijgen, zuilen en kapitcclen, welke zoo uitnemend voegt aan de

bewerkte stof, de voortreffelijke modelleering eindelijk der zes groote figuren, alles

verraadt hier den meester in het vak. Wie was deze meester? Met zekerheid

wcten wij alleen , waar hij woonde en werkte. Op den voet der zuilen toch lazcn wij

:

Desen luchtcr is gemaekt to Maystricht anno Dni MV= en eyn.

Onze koorluchter werd dus volgeus de inscriptie gegoten te Maastricht in het

jaar 1501. Naar de heer Hezenmans ') mededeelt, goot meester Arnt. ofArnoldus

eveneens te Maastricht in het jaar 1482 de beroemde doopvont van St Jan te

's Hertogenbosch. Het is dus zeer goed mogelijk , dat 00k onze koorluchterboog

is voortgekomen uit de geelgieterij van meester Arnt. De doopvont werd ontworpen

door den bouwmeester Alard Duhamel; het komt ons om verschillende redenen

niet waarschijnlijk voor, dat hij ook de ontwerper was van den luchter. Jammer,

dat omtrent zijn ontstaan de archieven van Xanten geen nadere inlichtingen

verstrekken.

Toen wij het heerlijke kunstwerk tot in bijzonderheden hadden opgenomen,

vroeg onze deken, of bij het thans heerschend gebruik, om aan de geloovigen het

onbelemmerd gezicht op het altaar toe te staan, in onze nieuwe kerken juist niet

dergelijke luchterboog de voor ons gewenschte koorafsluiting zoude zijn. Dat was

eene praktische vraag, op welke slechts een bevestigend antwoord kon volgen. En

menig pastoor zal bij zieh zelf hebben gedacht: kon ik mijn priesterkoor met een

koperen luchterboog versieren, dan wist ik in het Tricht aan den Rijn wel een

kunstenaar aan te wijzen, aan wien ik het werk gerustelijk kon toevertrouwen.

Men zal het den verslaggever ten goede houden, dat hij hiermede afscheid

neemt van de kuntschatten en merkwaardigheden van den dorn van St. Victor.

Een enkel woord echter nog over de twee kasuifels, van welk wij aan onze leden

eene afbeelding aanbieden (PI. V en VI). De eerste verdient nog ten volle den

naam van Casula (klok of huisje), als zijnde nog het groote en wijde kleed, dat

slechts e'ene opening heeft, voor het hoofd namelijk, en mitsdien het geheele

lichaam van het hoofd tot de voeten van alle kanten insluit. Jammer, dat wij de

reuzengestalte van den Pastoor van Susteren niet konden photographeeren , zooals

1) De St. Jans-keik te 's-IIertogenbosch en hare geschiedenis , p. 163.



w ij haar aanschouwden , toen zij met genoemde casula van St. Bernard was bekleed.

Wij zagen toen, in wat breede en schilderachtige plooien het aan beide zijden

over de armen geslagen kleed zieh vlijde längs schouders, borst en rüg. Gelijk

bekend is begon men in de tiende of elfde eeuw voor laet gemak van den priester

de beide armzijden der casula uit te snijden en te verkorten , zoo echter, dat

schouders en bovenarmen nog door het miskleed bedekt bleven. De tweede van

de door ons gereproduceerde kasuifels is een specimen van zoodanigen aard.

Zij werd vervaardigd in de zestiende eeuw en toont, hoe ver men toen nog

verwijderd was van den stijven en smakeloozen vorm, dien het voornaamste litur-

gische gewaad van den celebreerenden priester in de zeventiende eeuw begon aan

te nemen.

Beide kasuifels waren met de overige schatten van St. Victor voor ons in de

kapittelzaal tentoongesteld. Eigenlijk zoude de verslaggever de kunstbroeders

moeten volgen op hun wandeling door al die voorwerpen , en verder op hun be-

zoek, dat zij aan de cel van St. Norbert en aan de kapel van St. Michael brachten.

Maar nu hij minstens evenveel dagen besteedde aan het schrijven van zijn

bericht als de gildebroeders uren konden wijden aan de bezichtiging van Xanten's hei-

ligdommen, verlangt hij evenzeer naar een verpoozing als laatstgenoemden wenschten

,

toen zij tegen het vallen van den avond naar het hotel Ingenlath terugkeerden.

Slechts enkele leden hadden nog moed en kracht genoeg, om den „Fürstenberg"

(het vroeger „Castra Vetera") te gaan bezoeken.

Tegen zessen namen wij gezamenlijk plaats aan den wel gestoffeerden feest-

disch. Toen de eerste honger gestild was, openden zieh weldra de sluizen der

welsprekendheid en weerklonken uit volle borst de plechtige tonen van ons gilde-

lied. Dat scheen aantrekkelijk te werken op de Xantensche jongens. Nieuvvsgierig

bestegen zij de vensterbanken en staken hun blonde en blozende koppen door de

halfgeopende vensters. Die klimmende belangstelling was voor de redenaars nu

juist geen hulpmiddel om tot hun volle recht te komen. Daarom verhuisden wij

bij het begin van het desert naar den tuin achter het logement gelegen, waar wij

onder een zoelen hemel en zacht mischend geboomte een heerlijken avond door-

brachten. De verslaggever verzuimde aanteekening te houden van de toasten die

werden uitgebracht; hij kan daarom met geschiedkundige zekerheid van dien avond

verder niets berichten, dan dat het middernachtelijk uur nabij was, toen wij

uiteengingen en in hoteis en privaatwoningen de kwartieren opzochten, welke het

bestuur aan elk onzer had aangewezen.

Den volgenden morgen acht uur woonden in de St.-Victor-kerk de reisgenooten

de H. Mis bij, welke aan een der zijaltaren door den Deken voor de levende en

overleden leden van het Gilde werd gelezen. Gaarne hadden zij een plechtige

H. i\Iis gehad aan het hoofdaltaar pro populo — maar locale omstandigheden

hadden zulks niet gedoogd. Voor deze teleurstelling genoten zij echter eenige ver-

goeding in den liefelijken zang van de liederen der „Deutschen Singmesse", waar-



mede de schoolkindercn de Iloogmis begcleidden, die door een der stadsgeestclijkcii

aan het hoofdaltaar werd opgcdragen.

Omstreeks tienen namen wij plaats in en op de rijtuigen , die ons naar Kaikar

zouden brengen. Zij waren niet allen even geriefclijk , niet allen ook even wel

bespannen. Maar wat dccd zulks ter zake? De broeders, die gedurende de

eerstc helft van den rit minder gemakkelijk hadden gezeten , wisten zieh tc Marien-

bauni op listige wijzc van de bctere rijtuigen meester te maken. Zoo krecg tocli

ieder het zijne. Te Mariünbauni baden wij een oogenblik voor het welbekende

miraculeuse bceld van de H. Maagd en bezichtigden de weinige merkwaardigheden,

welke nog waren overgcbleven van het voormalige klooster van Brigitinessen. Het

meest trok onzc aandacht een overheerlijk antipendium, wellicht door de kunst-

minnende zusters ter plaatse vervaardigd in navolging van de middeleeuwsche zg.

Ilautelisse d'Arras. ')

De torcnklok van Calcar kondigde juist het elfde uur aan, toen wij het mark-

plein opreden, dat ruim en wijd en door flinke huizen ingesloten nog getuigt van

den hoogen bloei der stad in vroeger dagen.

Zijn Oostzijde wordt ingenomen door het geheel vrij liggend raadhuis, een

baksteenbouw uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. AI heeft de aanzienlijke

ophooging van het marktplein de goede proportie tusschen eerste en tweede ver-

dieping ietwat benadeeld, toch doet zieh dit raadhuis met zijn eenvoudige en edele

vormen en zijn wel berekendc verdeeling en breking der muurvlakken aan u voor

als een model in zijn soort. Zonder twijfel zoude het marktplein een nog veel machtiger

indruk maken, indien de rij van huizen kon worden verwijderd, die het naar de

noordzijde van het kerkplein scheidt.

In het eenvoudig en „gemüthlich" hotel Kuijpers
, aan de zuidzijde van de markt

gelegen, namen wij een kleine hartversterking en togen vervolgens naar de parochie-

kerk van S. Nicolaas, waar ons de pastoor, de Z.Eerw- Heer Jansen, opwachtte.

Voor eenigen onder ons was de waardige herder geen vreemdeling. — Ook hij

toch werd gedurende den „Culturkampf" een gevaar geacht voor den Pruisischen

Staat; uit zijn vroegere paroehie verdreven leefde hij verscheidene jaren op onzen

bodem. Hoe toch de zaken kunnen omkeeren! De man, die vroeger staatsge-

vaarlijk was, geniet thans, door zijn Bisschop tot pastoor van Calcar benoemd, zoo

zeer het vertrouwen der Pruisische regeering, dat zij hem belastte met de inspectie

der staatsscholen.

Onder geleide dan van Pastoor Jansen gingen wij de kerk en hare haast on-

telbare kunstschatten bezichtigen.

De kerk zelf is in hoofdzaak spoedig beschreven. Zij is een laat-gothische hallen-

bouw van baksteen; eenvoudig en zonder sieraad in hare uitwendige verschijning is zij

ook van binnen sober in architectonische decoratie. In verhouding tot hare lengte

I) Het kunstwerk werd helaas eenige weken later gestolen.
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is zij bepaaldelijk breed. Aan de buitengewone breedte harer hallen, aan welke de

hoogte beantvvoordt , heeft de S. Nicolaas-kerk den imposanten indruk te danken

,

dien zij op den bezoeker maakt. Overigens is zij en wil zij niets meer zijn dan

de waardige en aan de gewone behoeften voldoende parochiekerk van eene door

Handel en nijverheid bloeiende gemeente. Aanschouwt echter een zoon der

negentiende eeuw haar haast onbeschrijfelijk rijke stofifeering , het hoogaltaar en

de zeven bijaltaren, die met elkander wedijveren in kunstwaarde en weelde, haar

prachtig en rijk koorgestoelte , haar talrijke beeiden en schilderijen , haar heerlijke

lichtkroon en andere metaalwerken en vvat van den rijken paramentenschat nog

heden behouden is , dan vraagt hij zieh in de voorstelling aan zijn eeuw eigen af

,

of die parochiekerk niet een andere bestemming ontving, of zij b. v. niet de

coUegiaalkerk werd van een machtig en rijk kapittel, dat gelijk het kapittel van

Xanten er zijn roem in stelde , zijn heiligdom door den grootst mogelijken luister te doen

uitblinken. Intusschen, hoe gerechtvaardigd zoodanige vraag ons möge schijnen, zij houdt

geen rekening met de geestdriftvolle liefde voor den luister van het huis des Heeren,

welke gedurende de laatste der middeleeuwen de geloovigen alom bezielde. Zeker

hebben de vrome en vroede burgers van Calcar in dit opzicht uitgeblonken; in-

zonderheid heeft de in 1483 gestiebte Broederschap van O. L. V. wonderen ver-

riebt; maar zouden niet andere steden, die zieh in een gelijke welvaart mochten

Verheugen als Calcar, met Calcar hebben gewedijverd ? Het valt nauwelijks te

betwijfelen. Toen de burgerij van Calcar haar nieuwe St. Nicolaas kerk bouwde

,

hadden de vrome poorters van Zwolle reeds hunne nieuwe St. Michiels-kerk doen

verrijzen, wier machtige hallen in omvang en hoogte die van eerstgenoemde vcrre-

weg overtreften, meer zelfs dan men zoude vermoeden, als men welvaart en machts-

ontwikkeling van beide toenmalige steden onderling vergelijkt. Zouden nu de

burgers van Zwolle minder dan die van Calcar hebben gedaan voor de stoffeering

van hun zoo grootsch en kostbaar godshuis .' De schamele berichten , welke

omtrent den vroegeren staat van de St. Michielskerk tot ons zijn gekomen, doen

het tegendeel vermoeden. Dat vermoeden wordt bevestigd, Indien men zieh her-

innert, dat de broederschap van Calcar voor den bouw van haar hoofdaltaar haar

voorbeelden o. a. ook te Zwolle zocht, en wat meer zegt, dat zij te rade ging

met „meester Arnt den beeldsnijder", die toen te Zwolle woonde en aldaar

het onvergelijkelijk schoone beeldhouwwerk vervaardigde , dat weldra zoude worden

geplaatst in den schrijn van het Moeder-Gods-altaar der zeven vreugden in de

parochiekerk van Calcar. Uit het gezegde meenen wij te mögen besluiten, dat

de St. Michielskerk van Zwolle voorheen niet minder rijk en schoon gestoffeerd

en getooid was dan de St. Nicolaaskerk van Calcar nog heden ten dage.

Als van zelf raken wij hiermede de vraag aan, of Calcar zieh op een eigen

school van beeldhouwers en schildcrs mag beroemen. 't Is niet onbekend, dat

men dikwijls van zoodanige school heeft gewaagd, en in zooverre zeker niet zonder

reden als het vast Staat, dat in de 15c en i6e eeuw talrijke beeldhouwers en schilders
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te Calcar lecfden en werkten , die zondcr twijfel op clkander cenigcn invloed Iiebben

uitgeoefend. Maar welke stad van beteekenis had in dien kunst- en prachtlie-

vendcn tijd nict Iiaar beoefcnaars van elken tak der christelijke kunst ?

Wil mcn gcwagcn van cene ricliting, ccne school, die zieh openbaart in de

kunstwerken van Calcar's parochiekcrk , dan zai men haar mocilijk anders kunnen

kenschetsen dan als een beslist Nederlandsche. En geen wonder. Calcar onder-

hield een druk handelsverkeer inet onzc gewesten , waar beeldhouw- en schilderkunst

in hoogen bloci stonden. Het ontving zijn parochiegeestelijken voor een goed deel,

de Rectorcn der Latijnsche school bijna allen uit het bisdom Utrecht. Van de

dric kloosters, welke Calcar telde , werd dat der kunst- en letterlievende Domini-

cancn haast uitsluitend door Predikheeren bevoikt , welke uit de Nederlanden

kvvamen '). Is het dan niet natuurlijk , dat Nederlandsche kunstenaars hen naar

Calcar volgden , aangetrokken door de taak , welke zij daar konden vinden , en

dat de inheemsche meesters zieh naar hen vormden ? Trouw aan haar devies :

„ne transgediaris terminos antiquos
,

quos posuere patres tui" -) heeft Calcar's

burgerij voor de dwalingen der hervormers het cor gesloten gehouden, en het

geluktc haar de beelJstormers door eene som gelds buiten de muren harer stad te

houden. Zoo redde zij hare kunstschatten en verzekerde zieh bij het nageslacht

een onvergankelijken kunstroem. Wie kan zeggen , wat kunstwerken onze kerken

zouden bezitten
, in wat roem vvij Nederlanders ons zouden mögen verblijden

,

indien onze vaderen even getrouw maar ook even gelukkig waren geweest als de

poorters van het oude Calcar ?

Wij meenden ons deze körte uitweiding te mögen veroorloven, daar het ons

toch ondoenlijk en daarbij onnoodig scheen, ook slechts de voornaamste kunst-

werken te bcschrijven en te waardeeren , welk wij in Calcar's parochiekcrk mochten
aanschouwen. Wie zoodanige beschrijving verlangt, kan gemakkelijk de werken
van aus'm Weerth, Bock en Wolff raadplegen. Wij wenschen nog slechts op
enkele voorwerpen te wijzen, welke in de hoogste mate onze bewondering wekten

,

en slechts enkele opmerkingen op te teekenen, welke wij op onzen rondgang door

bevoegde beoordeelaars hoorden maken. Natuurlijk trok het reeds dikwerf genoemde
hoofdaltaar onze bijzondere aandacht. ^) Wat ons in de hoogste verrukking bracht

was niet juist het beeldhouw- en snijwerk, hoezeer ook getuigend van ongeloofe-

lijke technische vaardigheid. De groote passie-tafel van Meester Loedewicii met
niet minder dan vijf hoofd- en evenveel neven-scenes in hautrelief vereenigt te veel

in eene betrekkelijk kleine ruimte; uit het midden der kerk gezien kunnen zelfs de

hoofdfiguren nauwelijks worden onderscheiden en loopen de groepen geheel in

elkander. Het is een bravour-stuk van technische vaardigheid, geen werk, dat

aan zijn doel, de stichting der gemeente , beantwoordt. Hetzelfde moet worden

1) Wolff, bi. vir.

2) Overschrijdt niet de oude grenzen welke uwe vaderen hebben gesteld.

3) Plaat Vir.
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gezegd van de 12 miniatuurgroepen van Jan VAN Halderen, welke de half-

cirkelvormige holkeel vuUen, die den schrijn insluit. Elk groepje staat onder een

kapgewelf, waarboven zieh ragfijn uitgewerkte baldachijntjes verheffen. Wil men

echter zien, wat door de verschillende groepjes vvordt voorgesteld, dan zoude men

de mensa van het altaar moeten beklimnien. Konden wij daarom de sculpturen

niet onvoorwaardelijk bevvonderen — geheel zuiver en onvermengd was het kunst-

genot, echt en diep religieus waren de indrukken, welke wij gevoelden bij het

aanschouwen van de 22 pancelen, waarmede meester Jan Joest, genoemd van

Calcar van 1 505 tot 1 508 de vleugels van het altaar versierdc. Wij wisten niet wat

meer te bewonderen, of de genialiteit der compositie, of de volmaaktheid van teeke-

ning en modelleering der figuren, of wel het prachtig coloriet en de wel doordachte

kleurzetting. Om van het effect van laatstgenoenide slechts in een voorbeeld te

gewagen: hoe onnavolgelijk heeft de meester door zijn kleuren in de „Transfiguratie" de

woorden van de H. Schrift vertolkt: „Zijn aangezicht schitterde als de ZDn en zijn

kleederen blonken als sneeuw.'' Jammer, dat men er tot dusverrc nog niet in

geslaagd is, van Jan van Calcar's paneelen goede lichtbeeiden te vervaardigen. Zij

zouden er zeker veel toe bijdragen, om in steeds wijder kringen dien grooten

meester te doen waardeeren, die, möge hij te Calcar geboren zijn ofte Haarlem, (')

een der corypheeen is der Nederlandsche schilderschool. Zijn wijze van groepeeren,

de manier, waarop hij zijn koppen teekent en zijn figuren drapeert, herinneren dui-

delijk aan de meesters, die in de i6'= eeuw de ontwerpen leverden voor de Vlaamsche

tapijtwevers.

Begrijperlijkerwijze wekte van de zijaltaren onze bijzondere belangstelltng het

altaar van de zeven vreugden van O. L. V. (onzer liever vrouwen altair ter blijdschap)

welks bekoorlijke groepen in den schrijn door meester Arnt te ZwoUe werden

gesneden. -) Te betreuren is, dat de schrijnwerker hier, gelijk ook clders valt waar

te nemen, niet behoorlijk met den beeldhouwer in overleg trad en geen rekening

hield met de hoogte en breedte der reliefs , zoodat het dezen ontbrcckt aan een

passende omüjsting. Wij kozen ter reproductie een der liefelijkste groepen (Purificatio

B. M. V. Plaat X), willen echter niet verzwijgen, dat zieh in sommige andere het

realisme van het einde der middeleeuwen op al te drastische wijze openbaart. Van

al de altaren van Calcar's parochiekerk is ongetwijfeld het beste en schoonstc het altaar

van de zeven smarten, omstreeks 1520 vervaardigd door meester DouwERMANN,

dien wij ook reeds te Xanten ontmoetten. (plaat VIII). Terecht zegt Wolff: „der Altar

zu den sieben Schmerzen übertrifft durch seine Sculptur, durch seine grossartige,

reichhaltige Composition, durch seine Höhe und Eleganz, durch die Fülle des

1) Naar het ons toeschijnt, heeft WollT niet bewezen , dat Jan Joest te Calcar werd geboren. Wij

houden Haarlem voor zijn geboorteplaats. AI had hij zieh het burgerrecht van Calcar verworren , toch

keerde hij na voltooiing van zijn arbeid naar Haarlem terug , waar hij stierf en in St. Bavo werd be-

graven. Zie J. J. Graaf, Plaatsbeschrijving der St. Bavokerk, p. 10, 78, 83.

2) Zie Plaat IX.
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Bildwerks , des architektonischen und decorativen Ornaments , vielleicht auch durch

die eminent technische Ausführung alle übrigen , selbst das Schnitzwerk des Haupt-

altars. Aan Wolff's nasporingen is het te danken, dat wij thans de zinvolle sym-

boliek tot in bijzonderhcdcn begrijpen.

Hetzij den vcrslaggcvcr vergund , thans het werk te staken. De belangrijke

inlichtingen , welke Rector Klünne ons verstrekte over de groote zilveren monstrans,

(plaat XI) die met andere voorwerpen uit den schat in de gerfkamer was tentoon-

gestcld, laat hij hierachter woordelijk volgen.

Ten hoogstc voldaan maar niet minder vermoeid keerden wij naar het hotel

Kuypers terug, waar Pastoor Jansen onze gast was bij het even „gediegen" als

smakelijk feestmaal. De deken verzuimde natuurlijk niet , den waardigen herder van

Calcar te danken voor het ons geboden geleide. In zijn antwoord roemde Pastoor

Jansen de edele gastvrijheid, welke hcm in het Katholieke Nederland de jaren

zijner ballingschap hadden verzoet. Dat nog andere toasten volgden is zeer be-

grijpelijk; de dankbaarheid voor al hetgeen de gildebroeders gedurende deze twee

dagen hadden genoten , dwong tot spreken.

Toen de klok vier uren sloeg, verscheen door een menigte volks omstuwd

op het marktplein een lange reeks van prachtige open rijtuigen met flinke bespan-

ning. Bij heerlijk weder reden wij längs den bekoorlijken weg, die van Calcar

leidt naar Kleef, waar wij noch tijdig genoeg aankwamen, om aan het Station een

afscheidsbeker te kunnen drinken. Het duurde niet lang of de stoomrossen voerden

een gedeelte der broeders verder Duitschland in, de overigen naar het lieve vader-

land terug. De berichtgever zoude zieh zeer vergissen omtrent de stemming,

waarin zijn tochtgenooten uiteengingen , Indien zij niet allen verlangden , aan de

kerkelijke kunstschatten van Xanten en Calcar hetzij alleen, hetzij in gezelschap

spoedig een nieuw bezoek te brengen.



De ööonstrans van p;msterdam

TE QALCAR.

VOOELEZING VAN ReCTOE B. H. KlÖNNE
,

GiEHOUDEN IN DE SACEISTIE VAN DE S. NiCOLAUSKERK TE XaNTEN.

Mag ik, mijne beeren, eenige oogenblikken uwe ernstige belangstelling vragen

voor het kunstwerk, dat u hier te aanschouwen en te bewonderen gegeven wordt.

Het munt niet uit door strengheid van stijl of door fijnheid van bewerking , maar

verdient niettemin, al wäre het slechts om zijn groote historische vvaarde, onze

bijzondere opmerkzaamheid. VVij staan hier voor een voortbrengsel van onzen

vaderlandschen bodem, dat hoogstvvaarschijnlijk in de eerste helft der i6e eeuw

te Amsterdam werd vervaardigd en, helaas, zijn ontstaan aan een traurige misdaad

te danken heeft.

In het jaar 1547 sloop Bouwen Wybrantszoon , van Bolsward, begunstigd

door het nachtelijk duister, door een opening in de hooge vensters de eerbied-

waardige S. Nicolauskerk op het oudekerksplein te Amsterdam binnen, om zijn

heiligschennende handen aan haar kostbaarheden uit te steken. Toen hij den voor-

naamsten der drie monstransen in zijn bezit had, klom hij daarmede naar buiten

en verdween in de duisternis. Het was in de treurige jaren , toen de sekte der

wederdoopers de Amsterdamsche burgemeesters tot dubbele waakzaamlieid aan-

zette en de burgerij menigmaal met angst en schrik vervulde. De dief wierp den

gestolen monstrans in den smeltkroes en verkocht het edel jnetaal aan den goud-

smid David Barendszoon.

Zoodra de mare van het gruwelstuk door de stad verspreid was , moest na-

tuurlijk aanstonds de verdenking vallen op den man, die nog pas het saamge-
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smolten zilver tegen een aanzienlijk bedrag in gelJ bij den evengenoemden goud-

smid gewisseld had.

Barendszoon haastte zieh den kapitein van de nachtwacht van het gebeurde

kennis te gevcn, cn weldra zat Bouwen Wybrantszoon achter slot en grendel. In

verhoor genomen , bekcnde hij , den monstrans tc hebben versmolten , maar het

„cristalynen glaesken", waarin de H. Hostie omsloten was, over de Minnebroers-

brug (thans de brug op den O.Z. Achterburgwal bij de Molensteeg) in het water

te hebben geworpen.

Tal van baggerlieden werden aan den arbeid gezet, oni het verlorene terug

te vinden , terwijl een dichte drom van belangstellenden het werk gadesloeg. Toen

men dagen lang tevergeefs had gezecht, werd besloten de gracht afte dämmen en

den bodem bezijden de brug droog te maken. Zöö ver is het echter niet gekomen,

welÜcht omdat men de verklaring van Bouwen als een leugenachtige getuigenis

beschouwde. Inmiddels werd de dief veroordeeld oni „mitten corde geworcht ende

mitten brande geexecuteert" te worden , welke straf den 4^" April aan hem werd

voltrokken.

Tot herstel van het heiligschennend misdrijf namen de kerkmeesters der St

Nicolaas het besluit een nieuwen monstrans te laten maken
,
grooter en kostbaarder

dan de vorige. In 1 549 was het kunstwerk gereed en werd het voor de eerste

maal bij de kerkelijke plechtigheid in gebruik genomen,

Dat kostbare, kolossale voortbrengsel van oud hollandsche smeedkunst ziet ge

hier, mijrie beeren, in bijna ongeschonden Staat vöör u, nog voorzien van een

gedeelte der edelsteenen, waarmede het oorspronkelijk werd verrijkt.

De saflier aan de voorzijde van den monstrans trekt het meest onze aandacht.

In 1549 namelijk gaf de toenmalige kerkmeester Cornelis Jacobse Brouwer dien

saffiersteen , van zijn familiewapen voorzien voor den nieuwen monstrans ten ge-

schenke. De edelsteen is nog gaaf en het wapen nog ongeschonden.

De maker van den monstrans bleef mij tot heden onbekend; wellicht werd

wel de goudsmid David Barendszoon, op wiens aanwijzing Bouwen in de banden

van het gerecht kvvam, met deze opdracht vereerd.

Bij de verdere beschrijving, die hier niet mag ontbreken, zal het werk van

zaliger den vicarius Wolff mij tot leiddraad strekken.

Het Ostensorium, uit massief zilver vervaardigd, is van zeldzame grootte en

zwaarte; het overtreft den grooten monstrans van den keulschen Dom in hoogte

twee, in breedte negen centimeter. Terwijl het middenvak nog grootendeels de

gothieke vormen vertoont, zijn schacht en kroonwerk in renaissance-stijl bewerkt.

De voet , welks grootste breedte volkomen overeenstemt met die van het boven

werk, is uit een rechthoek met vier vooruitspringende Segmenten geconstrueerd en

bestaat uit acht geledingen, die in den geheelen monstrans tot het kruis toe worden

doorgevoerd. Op den uitersten rand van den voet worden gedreven engelenkopjes

met bloemen en vruchten afgevvisseld, terwijl de opgaande vlakken, behalve eise-
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leervverk en engelenkopjes , nog vier medaillons bevatten met de volgende voor-

stellingen in gedreven zilver : het Kind Jesus met St. Jan , de Kruisiging met Maria

en Johannes, de Verrijzenis des Heeren en het monogram van Christus. De een-

voudige Schacht , omhoog rijzende uit een rijk geprofileerde , met een parelkrans

omgeven basis, vvordt in het midden door een handgreep met acht gevleugelde

engelenkopjes onderbroken. De Schacht loopt uit in een glooiende plint, waarboven

zieh over acht trechtervormige vlakken een ovale basis vormt. Aan de voorzijde

daarvan ziet men, op rooden geemailleerden grond, in goud en zwart het wapen

van den aanzienlijken patricier Cornelis Jacobse Brouvver, die tot vijf maal toe te

Amsterdam den burgemeesterszetel bekleedde. Het wapenschild bestaat in het

midden uit twee gouden en twee zwarte elkander afwisselende dwarsbalken. De
glazen cylinder, rüstende op het evengenoemde basement, sluit van onderen in een

krans van bladeren, bezet met roode en witte edelsteentjes , en draagt aan de

bovenzijde acht gevelvlakken , die een uitmuntende uitwerking hebben. Nu volgt

de heim of het primaailum , in drie afdeelingen gescheiden , met zijn contreforts

en fiale7i ol torentjes, met zijn zestien waterspuwers en andere Ornamenten, met

even zooveel beeldjes en de daarbij behoorende baldakijns. De derde afdeeling

of verdieping wordt met een koepel gedekt; daarboven staat een kroon onder een

achtbladerige roos. Het crucifix op den wereldbol bekroont het geheel.

Aan weerszijden rijzen vijf massieve contre-forts , welker zwevende bogen , met

veertig veelkleurige rozen en talrijke figuren als bezaaid, aan het geheel tot rijke

versiering strekken. Op de fialcn of torentjes staan vier Engelen met lijdenswerk-

tuigen: het kruis, het zwaard, de ladder en de kolom met den haan van Petrus;

aan beide zijden een Engel met een citer. De vier fialen aan de achterzijde

dragen in medaillons de monogrammen van Christus en Maria. Op de acht spits-

bogen boven den cylinder ontwaart men acht Engelen met bazuinen. In het onderste

baldakijn rust de Moeder Gods met het Goddelijk Kind, omgeven door acht En-

gelen, die onder afzonderlijke baldakijns andere passievverktuigen dragen: den

rietstok met de spons, de lans, drie dobbelsteenen, den hamer, een bundel geesel-

roeden, een tang en de doornenkroon Aan den H. Nicolaus, de hand zegenend

opheffende, in vol ornaat gekleed, werd als patroon der hoofdkerk van Amsterdam
een eereplaats in het kunstwerk geschonken. Boven ziji hoofd houdt de Aarts-

engel Michael, de beschermer van het Christenvolk, met uitgetrokken zwaard de

wacht. Behalve de reeds genoemde telt de monstrans nog 50 andere beeldjes

,

die op verschillende plaatsen zijn aangebracht: o. a. 13 Apostelen met hun attri-

buten, Maria met het Goddelijk Kind, Margaretha met den Draak, Agatha met

boek en tang, Christoffel met zijn attributen, Franciscus Seraphicus, Catharina met

rad, zwaard en kroon, en Barbara met den toren.

Het kolossale Ostensorium is een volle meter hoog, 31 centimeter breed en

24 centimeter diep. Het bestaat uit louter zilver en heeft een zwaarte van niet

minder dan 9 kilo of iS pond.
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Het sprcckt vanzelf, dat geen Amsterdammer dczeii monstrans op vrcemden

bodcm kan aanschouwcn , zondcr te treuren over de droeve omstandighcden , waar-

door dit kunstwerk, aan de oorsponkclijke bestemming onttrokken, zijn vaderstad

en vaderland heeft moeten verlaten, om in den vreemdc eenrustplaats te vinden i).

Nu vraag ik nog ecnigc oogenblikken , om u, bij het aanschouwcn van den

monstrans, de historische bijzonderheden mee te deelen, die ons hier in het ge-

beugen worden teruggeroepen.

Toen op den 26n Mei van het jaar 1579 het onwrikbaar trouwe Amsterdam,

eindelijk voor den drang en de listen der roervinken zwichtende , in de banden der

Hervormden viel, werden veel kostbare schatten van de tallooze heiligdommen der

stad vernield en vernietigd. Van de Oude en de Nieuwe Kerk, alsmede van de

Heilige Stede bleef echter een gedeelte van het zilverwerk gespaard , en daaronder

bevond zieh ook deze groote monstrans. Op den 4en October echter van hetzelfde

jaar 1578 werd, bij ordonnantie van de toenmalige nieuwe burgemeesters , aan de

kerkmeesters der Oude Kerk gelast, de nog overgebleven zilveren voorwerpen te

verkoopen. Toen werd het nog aan den smeltkroes ontkomen zilverwerk der hoofd-

kerk , vereenigd met het edel metaal der H. Stede , naar den wisselaar Franchoys

Bruinsels gebracht, om het tegen hard geld in te ruilen. Voor de kunstwaarde

behoefde de wisselaar niets te betalen ; hij kocht het zilver bij het gewicht , name-

lijk 910 ons verguld zilver tegen 48 stuivers het ons, alsmede tGj ons wit zilver

tegen 43 stuivers het ons, alles te zamen bedragende de som van 3852 gülden

4 st. 8 penningen.

De burgemeester Brouwer, 2) die na het verraad der stad met zijn echtgenoote,

zijn eenige dochter en zijn vier zonen ons Vaderland was ontvlucht en zieh hier

te Calcar had gevestigd , wist door bemiddeling van zijn te Amsterdam achterge-

bleven vrienden den monstrans , waarin zijn familiewapen prijkte, uit de banden

van den wisselaar te krijgen en tegen vernietiging te vrij waren, Het kunstwerk
,

naar herwaarts verhuisd , sierde de huiskapel van den vromen amsterdamschen

burgemeester, die te Calcar in de Grabenstrasse een deftig woonhuis had laten

bouwen. Het altaar dier huiskapel, een juweeltje van amsterdamsche kunst, hangt

mede in deze parochiekerk aan de hooge wanden ten toon, en het woonhuis der

familie Brouwer werd door de edelmoedige zonen des burgemeesters als wees-

huis aan Calcar geschonken en met geldelijke bijdragen verrijkt.

Tot aan zijn dood behield de burgemeester den hem dierbaren monstrams in

zijn huiskapel ; na zijn dood geraakte hij in bezit van zijn zoon Wenceslaus , die

1) Wij raisgunnen aan de eerbiedwaardige S. Xicolous-parochie haar rijke kunstschatten niet , niaar

dezen schal zouden wij toch liever gunnen aan de hoofdkerk van Amsterdam, de nieuwe S. Nicolaus-

kerk, aan de Prins Hendrikkade.

2) Zie over burgemeester Brouwer de verdienstelijke Studie van onzen gildebroeder B. J. M. de

Bont in h^t jaartockje van Amsterdam iSgo. Aanmerliing der Redactie.
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hem bij testament aan de St. Nicolauskerk van Calcar vermaakte. Wences-

laus stierf in 1615, en vier jaren later leverde zijn broeder Nicolaus Heinrich

Brouwer , toenraaals burgemeester van Calcar , den monstrans aan de kerkmeesters

der St. Nicolaus-parochie over.

Twee eeuwen lang strekte dit kostbare kleinood tot stichting en vreugde der

geloovigen van Calcar, toen het, helaas, in het begin dezer eeuw, op nieuw met

vernietiging werd bedreigd. Het kerkgebouvv, vvaarin wij ons thans bevinden, ver-

keerde toen in verwaarloosden staat. Dak en gevvelf waren dermate beschadigd,

dat de kerkbezoekers zieh ternauwernood tegen den binnenstroomenden regen

konden beschütten. Het kerkbestuur besloot een gedeelte van den kerkschat aan

te spreken, om het kerkgebouvv tegen geheelen ondergang te behoeden. De groote

monstrans verhuisde wederom naar ons Vaderland, echter niet naar Amsterdam,

maar naar Utrecht. Daar werd hij beleend voor 5 37 gülden en bleef er verscheiden

jaren, totdat in 1816 een der kapelanen van Calcar het prachtige kunstwerk weder

voor 800 gülden aan de parochiekerk terugbezorgde. Hadden de vrome Amster-

dammers dat geweten, de kostbare reliek zou wellicht thans in Amstels hoofd-

kerk prijken.



De JStichter van den Dom

Aan Wien van de Utrechtsche bisschoppen de eer toekomt, onze domkerk,

waarvan wij thans nog hat koor en transept bewonderen, hoofdzakelijk te hebben

gebouwd en als de eigenlijke stichter daarvan te gelden , — ziedaar M. H. een vraag,

die zeker elken vriend van vaderlandsche oudheid en kunst wel eenig belang zal

inboezemen. 'tMag wellicht verwondering baren, dat ik zulk een gewichtig punt

nog een vraag noem , — dat de naam van den kerkvoogd , aan wien de tegenwoordige

dombouw in zijn oorspronkelijken luistcr het ontstaan heeft te danken, niet onver-

gankelijk bij het dankbare nageslacht voortleeft. Doch men vergete niet, hoevele

grootsche scheppingen der Middeneeuwen niet minder van den stouten kunstzin

onzer voorvaderen getuigen dan van hun bescheiden eenvoud, die alles zocht

behalve de ijdelheid, van Imune nanien te vereeuwigen.

Zoo werd ook de eeretitel ; stichter van Nederland's hoofdkerk te zijn , aan

verschillende bisschoppen beurtelings toegekend en betwist, en zelfs als een onzer

jongere geschiedschrijvers meende, daarvoor met zekerheid een bepaalden candidaat

te kunnen stellen, was dit juist niet degene, die daarop het wäre recht heeft.

Het zij mij vergund, na deze inleiding tot eenige bijzonderheden af te dalen, die

mijne algerneene beweringen zullen staven.

De thans nog bestaande dombouw, waarvan het schip door den geweidigen

orkaan van 4 Augustus 1674 jammerlijk werd verwoest, is niet de eerste, die op

deze eerbiedwaardige piek verrijst. Verschiliende voorgangers waren reeds bf wel

door de woeste horden van Friezen en Noormannen, öf wel door natuurrampen

in asch en puinen gelegd. Op de Sint-Thomaskapel , in de eerste hellt der/eeeuw

door koning Dagobert gesticht, maar weldra door de Friezen met dengrondgelijk

gemaakt , volgde onder den H. Willibrordus de eigenlijke kathedraal of domkerk

van Sint-Maarten. En nog was de dertiende eeuw niet ten einde, toen ook deze
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bouvv niet minder dan vijf maal had moeten gehoorzamen aan de wet van alle

menschelijke scheppingen: „Verrijzen en vergaan." In 1253 brandde de domkerk

weder grootendeels af en daarna moet de bouw ontstaan zijn, dien wij thans nog

aanschouwen in de volle ontwikkeling der Gothiek en van welks gelukkige restau-

ratie wij getuigen zijn.

Welken bisschop nu hebben wij als den eigenlijkcn stichter daarvan te eeren ?

Niet weinigen noemen hier Hendrik van Vianden, die van 1249 tot 1267 ons bisdom

zegenrijk bestuurde. Want nauwelijks tachtig jaar later wordt door den CJtrechtschen

kanunnik en kronijkschrijver Joannes de Beka i) van hem getuigd: „dat hij voor

den nieuwen bouw van de domkerk den eersten steen heefc gelegd en aldaar eer-

vol begraven is/' Zulk een ultdrukkelijk en gezagvol getuigenis zal dan 00k niemand

durven wraken , maar de overlevering , die gaarne door een vergrootglas ziet, nam

daaruit aanleiding , om in Hendrik van Vianden niet slcchts den eersten-steenlegger,

maar ook den eigenlijken stichter en voltrekker van den dorn te herkennen 2).

Eerst in onzen tijd vond deze gevestigde traditie besliste tegenspraak. Hendrik

van Vianden mocht al het eerste begin met de hernieuwing van den bouw gemaakt

hebben 3) , — dien van den grond af opgehaald en voornamelijk tot stand te

hebben gebracht, deze eer moest hem ongetwijfeld worden bestreden.

Want nadat de eerste steen was gelegd, — de bisschopsstad was toen menig-

maal het tooneel van woeste krijgsbedrijven en staatkundige beroeringen, —
bleef de dombouw geruimen tijd zoo goed als onbegonnen staken. Eerst omstreeks

het jaar 12S8 werd daaraan met ernst de hand gelegd en zag men het koor in

zijn tegenwoordigen Staat verrijzen. 4) Eenige in het Qtrechtsch archief gevonden

oorkonden wezen zulks ontwijfelbaar uit. In een oorspronkelijken aflaatbrief 5)

van 12S8 heette het: „dat de kathedrale kerk van Sint-Maarten te Utrecht al te

zeer verouderd was , deswege moest hersteld worden en dat sommige gedeelten daarvan

tot een geheel nieuwen bouw met grootscheren aanleg werden opgetrokken." En

in een rondschrijven , hetwelk Johannes verkozen bisschop van Utrecht nog het-

zelfde jaar uitvaardigt, verklaart deze met ronde woorden, „dat de eerbiedwaardige

moederkerk te Utrecht wegens overouderdom van de fundamenten af geheel nieuw

1 ) Ad fundamentum novae fabricae Trajectensis ecclesiae primitivum lapidem imposuit
,
qui ad eanden eccle-

siam . . honorifice tumulatus est." Chronica ed. Biichelii p. 88. Bovendien zagt de Chronica de Trajecto van

Ilendrilv: „Sepultus est in summo, cujus primum lapidem posuit, cum reaedilicaretur." Matliaeiis Analecta V 341

.

2) Zoo bijv : „Naderliand is van deze lierlv door den bisschop Hendrik van Vianden de eerste steen

gelegt, dezelve geheel vernieuwt en in dien stand gebragt, in wellce zij op het laatst der vorige eeuu'

geweest is." Beschrijving der stad Utrecht... door Mr. Valentijn Jan Blondeel. Utr. 1757.

3) ..Coepit renovare hanc suam ecclesiam, Regis Guilielmi tempore." Aldus een opschrift in den dorn,

Buchelius ad Bekam p. 92,

4) Overigens werd de verdere bouvv, natuurlijk niet zonder tusschenpoozen , voortgezet tot in de eerste

helft der i6e eeuw en kon eigenlijk nimmer voltooid heeten. Vpl. „de dom van Utrecht", eene voor-

lezing door Mr. B. J. L. de Geer van Jutfaas. Utrecht 1S61. bl. 160. en vv.

5) Uitgegeven in de Kronyk van het Ilist. Genootschap 1856. bl. 162.
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mocst worden opgebouwd." Ja dezelfde kerkvorst aarzelt niet van zieh zelf te

getuigen , dat hij door Gods goedheid de stichter van deze moederkerk werd ge-

noemd: »Cujus, divina nobis faventc dementia, fundator esse dicimur.'' Met

alle recht meenden dan ook professor de Geer en Moll, gcenszins in Hendrik van

Vianden maar in dezen „Johannes Electus" den eigenlijken stichter van de domkerk

te moeten aanwijzen. Volgens hcn kon dit gecn ander zijn dan bisschop Jan van

Zyrick, die luidens de oudste berichten in hetzelfde jaar, misschien zelfs in

het voorafgaande , den Utrechtschen kromstaf had aanvaard. Aan Jan van

Nassau, die in 1267 op Hendrik van Vianden gevolgd was , durfde niemand denken.

Deze immers had zieh tijdens zijn meer dan 20-jarig bestuur niet anders getoond

dan als een geheel ongeschikten regeerder en een hoogst onvvaardigen kerkvoogd.

Toen eindelijk de maat zijner ongerechtigheden overliep, „vereenigden zijne gees-

telijke en wereldlijke ondcrdanen zieh met elkander om kerk en Staat van den

onbekvvamen regent te vcrlossen," i) zoodat hij uiterlijk in 1288 formeel werd

afgezet. En de Geer schroomt zelfs niet te verklaren, dat Jan van Nassau de

man niet was, om den nieuwen dombouvv, waarvoor zijn voorganger den eersten

steen had gelegd , te volvoeren : „Zwak en ongeschikt voor de rcgeering, had (hij)

geld noch liefde voor die taak, en toen hij het uitgeputte bisdom zijnen opvolger

overgaf, was Utrechts hoofdkerk nog onvolbouwd gebleven." 2j

En toch, M. H. , met allen eerbied voor zulke gezaghebbende geleerden >

meen ik juist in Jan van Nassau den eigenlijken stichter van den dom te hebbcn

gevonden en daarvoor afdoende bewijzen te kunnen bijbrengen. Hier blijkt weder-

om, hoezeer de Chronologie de grondslag en tevens de maatstaf der geschiedenis

moet zijn , welke zonder haar slechts een verwarde massa zou wezen van onsamen-

hangende feiten. Ziehier dan eenige jaartallen, waartegen naar mijn bescheiden

meening niet te redeneeren valt.

Jan van Nassau werd niet, gelijk men algemeen aanneemt, in 1288 afgezet,

maar deed ruim twee jaar later afstand van zijn bisschoppelijken zetel , die eerst

in 1291 door Jan van Zyrick werd ingenomen. Zijn deze gegevens juist, dan

Valien de bovenvermelde oorkonden en das ook de nieuwe dombouw, waarop zij

betrekking hebben, lang en breed onder het bestuur van Jan van Nassau. Nu
blijkt uit verschillende pauselijke oorkonden, 3) aan de Vaticaansche Regesten

ontleend, duidelijk het volgende.

Jan van Nassau, volgens Moll „de erbarmelijkste financier, dien men zieh

kan voorstellen," haä door zijn wanbeheer de beroeringen van zijn tijd nog ver-

ergerd en het bisdöm onder den diepsten Schuldenlast gebracht. Zelfs had hij

zieh niet ontzien, de kerkelijke tienden, die hier te lande voor de kruistochten

1) JIoU Kerkgesch. van Nederland II. I. bl. 121.

2) De Geer 1. c. bl. 20.

3) AI deze stukken zuUen , naar ik hoop binnenkort , in een afzonderlijk oorkondenboek het licht zien.
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waren ingezameld en in het Predikheerenklooster te Utrecht bewaard lagen, ge-

welddadig weg te nemen. Wagens dit misdrijf werd hij reeds in 1278 door den

aartsbisschop van Keulen geexcommuniceerd. Eindelijk werd hij 00k te Rome aange-

klaagd en den 2561 Januari 1290 door paus Nicolaas IV gedagvaard, om zieh binnen

vier maanden over zijn wangedrag te verantwoorden. Het schijnt, dat hij daarvoor

maar al te zeer beducht was , en zonder zieh voor 's pausen rechterstoel te wagen
,

deed hij nog hetzelfde jaar vrijwillig afstand van het bisdom , waaruit hij ter ver-

goeding eene jaarlijksche toelage van duizend Utrechtsche ponden zou ontvangen.

Den lo^n Januari 1291 werd Jan van Zyrick, destijds als kapelaan tot het pauselijk

hof behoorende, als bisschop van Utrecht aangesteld en spoedig daarop door een

der kardinalen te Rome geconsacreerd. Uit deze omstandigheid blijkt wederom,

dat Jan van Zyrick onmogelijk de „Johannes electus" kan zijn, die het bewuste

bisschoppelijk mandement heeft uitgevaardigd. Want aangezien hij in zijn zetelstad

verscheen, na eerst te Rome tot bisschop te zijn geordend, kan hij zieh te Utrecht,

vanwaar dat schrijven gedateerd is , nimmer slechts electus, verkozen bisschop

hebben genoemd.

Geen twijfel dus, of het rondschrijven, dat aan de voortzetting van den dom-

bouw zulk een machtigen stoot gaf, is van niemand anders afkomstig dan van

Jan van Nassau. Hij is het, die daarin geheel de geestelijkheid , van de hoogsten

tot de laagsten, in krachtige bewoordingen aanspoort, om den dombouw met alle ge-

oorloofde middelen te bevorderen, die daarvoor aflaten verleent, die door het gansche

bisdom boden afvaardigt , om ze te prediken , — coUectoren , om allerwege de aal-

moezen en legaten ten voordeele van den dorn in te zamelen i). En men lette

wel op, dat tot hij reeds te voren tot hetzelfde werk niet weinig moet hebben

bijgedragen, als hij ten overstaan van geheel zijn bisdom durfde verklaren, dat

hij het aan Gods goedheid dank weet , stichter van de domkerk te worden genoemd.

AI möge er dan „onder alle bisschoppen van Utrecht nauwelijks een (zijn)

geweest, die meer dan hij in onze kerkgeschiedenis eene droevige figuur maakt,"

—

aldus Professor Moll 2) — de ceretitel: stichter van den dom te zijn, mag Jan

van Nassau niet worden onthouden. En terwijl nu op het domplein de herinnering

aan een anderen Jan van Nassau in het brons Staat vereeuwigd, zij het ons ten

minste ook een plicht van dankbaarheid , den naam te doen herleven van den

kerkvoogd, die Nederland's hoofdkerk tot zulk een grootsch monument heeft ver--

heven, na zes eeuwen nog zoo luide getuigend voor den heerlijken kunstzin en de

godsdienstige offervaardigheid onzer vaderen.

Dr. G. Brom.

1) Over dit markwaardig stuk behoeft hier niet verder te worden uitgeweid , wijl het geheel te lezeu

Staat in de Kerkgesch. van Moll II. i. bl. 413; vgl. ook bl. 122.

2) T. p. bl. 120.
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